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Dragi prijatelji,
dobrodošli v Palmin svet smučanja!
Pred vami je katalog SMUČANJE 2019/2020 v katerem smo pripravili velik
izbor najbolj priljubljenih in preverjenih smučarskih destinacij v Avstriji, Italiji
in Sloveniji. Izbirate lahko med več kot 100 različnimi prenočišči, kot so hoteli,
apartmaji, bungalovi in brunarice. Poleg rezervacije nastanitve vam na izbranih
destinacijah ponujamo možnost nakupa smučarskih vozovnic in šole smučanja. Kar
je še dodaten razlog več za rezervacijo.
Palmovci vedno damo vse od sebe, da se z nami počutite lepo. Zato je pred vami
katalog z natančnimi in uporabnimi informacijami, pripravljeno z veliko mero
skrbnosti in izkušenj.
Vabljeni na našo spletno stran, kjer smo pripravili podrobne opise, z veliko
uporabnih informacij, fotografijami, zemljevidi smučišč, videoposnetki, google
koordinatami in še mnogo več.
Vaše smučarske počitnice lahko rezervirate tudi prek spleta.
Naj bo vaša letošnja smuka idilično obarvana, preverite naš nabor, izberite svoje
najljubše smučišče in rezervirajte svoj nepozaben zimski oddih.
Z veseljem smo vam na voljo za dodatne informacije - pokličete lahko Palmin klicni
center ali pošljete povpraševanje na ski@palma.si.

Pod Palmo se družimo že 29 let in pletemo uspešne potovalne zgodbe. S svojimi izkušnjami in certifikati odličnosti dokazujemo, da
smo partner na katerega se vedno lahko zanesete. Z nami bodo vaše počitnice ali potovanja vedno uspešno izvedena, saj bo naša ekipa
strokovnjakov v turizmu poskrbela za udobje in optimalno izvedbo na vaši poti.
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PALMA LJUBLJANA CENTER
ljubljana@palma.si
Slovenska 51 • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 23 92 580, 582
PALMA LJUBLJANA NAMA
palma-lj@palma.si
Pasaža Nama • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 24 43 690

KAZALO

PALMINE POSLOVALNICE

KLICNI CENTER
klicni.center@palma.si
Tel.: 082 80 9000

PALMA LJUBLJANA TC Tuš - BTC
palma-lj2@palma.si
Bratislavska 9 • 1000 Ljubljana
Tel.: 01 52 02 700, 701
PALMA MARIBOR
palma-mb@palma.si
Glavni trg 19 • 2000 Maribor
Tel.: 02 48 03 900, 902
PALMA MURSKA SOBOTA
palma-ms@palma.si
Nemčavci 1d • 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 82 80 600
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PALMA KOPER - PLANET TUŠ
palma-kp@palma.si
Ankaranska 2 • 6000 Koper
Tel.: 05 66 33 660, 661
PALMA KRANJ - PLANET TUŠ
palma-kr@palma.si
Cesta Jake Platiše 18 • 4000 Kranj
Tel.: 04 20 20 880, 881
PALMA CELJE
palma-ce@palma.si
Lilekova 5 • 3000 Celje
Tel.: 03 42 84 300, 302, 304
PALMA CELJE - PLANET TUŠ
palma-ce1@palma.si
Mariborska 128 • 3000 Celje
Tel.: 03 42 84 247
PALMA NOVO MESTO - PLANET TUŠ
palma-nm@palma.si
Topliška cesta 2 • 8000 Novo mesto
Tel.: 07 39 31 460, 461
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PALMA VELENJE
palma-ve@palma.si
Šaleška 19a • 3320 Velenje
Tel.: 03 89 84 370
PALMA SEŽANA
palma-se@palma.si
Partizanska cesta 48 • 6221 Sežana
Tel.: 05 82 80 013
POOBLAŠČENE POTOVALNE AGENCIJE
Naše kataloge boste našli tudi na številnih
prodajnih mestih pooblaščenih agencij po vsej
Sloveniji.

Splošni pogoji in navodila so sestavni del vseh ponudb in so vam na voljo na vseh prodajnih mestih in na spletni strani www.palma.si/splosni-pogoji/. Zaradi
velikega vnosa podatkov se za morebitne nenamerne napake iskreno opravičujemo, vsi popravki bodo objavljeni na spletni strani www.palma.si
Komercialna priprava: TA Palma • Slike: Shutterstock, arhiv in lokalni partnerji • Tisk: Grafika Gracer,Celje• Kreativna zasnova: Nea Culpa • Izvedbeno oblikovanje: Mediaidea • september 2019
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Pod Palmo nikoli ne pozabimo tudi na naše
najmlajše, zato smo poskrbeli, da se otroci lahko
naučijo prvih smučarskih zavojev s pooblaščenim
učiteljem smučanja.

PALMINA ŠOLA SMUČANJA
Matrei, Avstrija, 4.1.-11.1.2020.

ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S
PARTNERJI iz Avstrije 2020
Nassfeld, 4.1.-11.1., 15.1.-22.1., 22.2.-29.2.2020.,
šola smučanja v sodelovanju s smučarskim klubom ŽUTI MAČAK
Gerlitzen, 4.1.-11.1.2020.,
šola smučanja v sodelovanju s partnersko agencijo AZUR

ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S
PARTNERJI Iz Italije 2020
Kronplatz, 28.12.-4.1., 4.1.-11.1., 11.1.-18.1.2020.,
šola smučanja v sodelovanju s smučarsko šolo ERIK
Andalo, 4.1.-11.1.2020.,
šola smučanja v sodelovanju s smučarsko šolo ERIK
Marilleva, 4.1.-11.1.2020.,
šola smučanja v sodelovanju s smučarsko šolo ERIK
La Villa (Alta Badia), 28.12.-4.1., 4.1.-11.1., 11.1.-18.1.2020.,
šola smučanja v sodelovanju s smučarsko šolo MOBI in LEVI
Vse smučarske aktivnosti so na lastno odgovornost in izključujejo odgovornost
organizatorja ali izvajalca tečaja smučanja, vrtca na snegu ali smučarskega kampa.
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24h brez skrbi

ZAKAJ CORIS?
Vprašanje, na katero težko odgovorimo z
enim stavkom. Spoznajte naše prednosti:

ZAKAJ EVROPSKA KARTICA, KI JO PONUJA ZZZS, NE
ZADOSTUJE?
Ne krije stroškov prevoza v domovino.

• CORIS se ukvarja izključno z zavarovanji za
tujino

Ne krije stroškov zdravstvene oskrbe v zasebnih
ambulantah.

• 25 let izkušenj in lastna mreža
pogodbenih partnerjev po celem svetu.

Tudi ZZZS priporoča sklenitev dodatnega zavarovanja
za tujino.

• Zagotavljamo učinkovito in hitro pomoč
24 ur na dan, vse dni v letu.
• Smo edini ponudnik, ki ima vse na enem
mestu: svetovanje, sklenitev, asistenco in
povračilo stroškov.
• CORIS stroškov prevoza ne ločuje od
ostalih stroškov. Pozor: prevoz v domovino
lahko v primeru težje bolezni ali poškodbe
stane tudi več kot 50.000 €.
• CORIS krije stroške taksija, reševalnega
vozila ali helikopterja.
• Povrnemo stroške nujnih telefonskih klicev,
opravljenih z našim asistenčnim centrom v
Ljubljani.

ODŠKODNINA V PRIMERU ZLOMA KOSTI

1€ =
500 €

Če boste v tujini utrpeli zlom, bo CORIS kot
običajno poskrbel za kritje vseh stroškov,
poleg tega pa vam bomo ob minimalnem
doplačilu v višini 1 € izplačali še odškodnino v
višini kar 500 €.
CELOLETNO ZAVAROVANJE ZA TUJINO
Če pogosto potujete v tujino, preverite našo ugodno
ponudbo celoletnih zavarovanj za družine in
posameznike.
Assistance CORIS d.o.o.
Ulica bratov Babnik 10,
1000 Ljubljana
Telefon: 01 51 33 500
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E-pošta: coris@coris.si
www.coris.si
facebook.com/CORIS.Slovenija

AVS T R I JA

Več kot 380 smučišč, čudovita neokrnjena narava, gozdovi, očarljivi mali kraji, veliko zabave za vso družino, odlična infrastruktura,
urejene smučarske proge in apres ski druženje s prijatelji, vse to je AVSTRIJA – najbolj znana evropska destinacija za ljubitelje
zimskih počitnic ter smučanja. Smučarska sezona traja od novembra do marca, na visokogorskih ledenikih vse do maja. Vsa smučišča
se delijo na 3 regije; to so Tirolska, avstrijsko Koroška in dežela Salzburška. Vse regije ponujajo odlično izbiro hotelov, apartmajev
in wellness centrov. Ne bo vam žal, če boste počitnice preživeli v Avstriji, saj boste navdušeni nad njihovo profesionalnostjo in
prijaznostjo ter bogato ponudbo tudi za tiste, ki niste prišli samo smučati. Številna zaledenela avstrijska jezera nudijo prav posebna
doživetja na ledu sredi slikovitih pokrajin. Samo tretjina te alpske države leži pod 500 metrov.
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SAALBACH/HINTERGLEMM
FILZMOOS/FLACHAU/ WAGRAIN
SCHLADMING
ZELL AM SEE/KAPRUN
DOLINA GASTEIN
HEILIGENBLUT
MATREI/KALS
SILLIAN

OBERTAUERN
KATSCHBERG

ANKOGEL
TURRACHER HÖHE/ BAD KLEINKIRCHHEIM
NASSFELD
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GERLITZEN

M AT R E I

Kals II

Kals I

NEU!
Dorflift

Glocknerblick

Lega: vzhodna Tirolska; na 920 m/nmv

42 km
smučarskih prog

3 gondole

9 km
modre proge

Smučišče MATREI - GOLDRIED (1000 - 2600 m/nmv),
skupna zmogljivost 9000 smučarjev na uro

7 vlečnic

umetno
zasnežavanje

23 km
rdeče proge

www.gg-resort.at

5 sedežnic

Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Spittal - Lienz
- Matrei; od Ljubljane 235 km

6 km
črne proge

Prijetno družinsko smučišče, ki ponuja vse kar potrebujete. Nahaja se 29 km severno od Lienza, glavnega mesta vzhodne Tirolske. Matrei je največje
smučišče na vzhodnem Tirolskem. Kar 60 vrhov visokih 3000 m lahko občudujete okrog in okrog smučišča, med njimi tudi Grossglockner. Na hribu
Hohe Tauern lahko uživate v čudovitem razgledu na Narodni park Visoke Ture. Žičnica je pred leti povezovala smučišča Kals in Matrei, zaradi česar
je Matrei del povezanega sistema Großglockner Resort Kals. Na samem vrhu smučišča se nahaja „Adler“ lounge (na 2.621 m), kjer lahko uživate v
panoramskem pogledu, ki vas bo popolnoma prevzel. Na spodnji postaji gondole je shramba za smuči (za doplačilo), nekaj trgovin, trgovin s športno
opremo, kjer nudijo možnost izposoje smučarske opreme in nekaj apres ski barov. Smučišče ima odličen zasneževalni sistem, saj s snežnimi topovi
pokrivajo kar 90% smučarskih prog.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
FAMILY PLUS
Pri nakupu smučarskih vozovnic za 2 odrasli osebi + 2 otroka (6-18 let), vsak naslednji otrok od 6-18 let prejme BREZPLAČNO SMUČARSKO VOZOVNICO!

BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 6 LET!
Osebe do 18 let plačajo otroško smučarsko vozovnico!

SMUČARSKE VOZOVNICE
SKI HIT KÄRNTEN / OSTTIROL 2019 / 2020
(velja za smučarske centre Sillian, Grossglockner resort (Matrei-Kals), St Jakob, Mölltaler Gletscher in Ankogel Bergbahnen Mallnitz)
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE/ CENA V € - 22.12.-15.3.2020.
Odrasli: 247

Otroci rojeni 2001.-2013. (6-18 let.) 123

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: objavljene cene smučarskih vozovnic veljajo samo za vozovnice kupljene ob rezervaciji nastanitve. Ob predložitvi voucher-ja, prejmete vozovnice na blagajni
gondole. Za nakup Family plus vozovnic je potrebno predložiti dokazila iz katerih je razvidno, da ste družina.
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PALMINA ŠOLA SMUČANJA IN OTROŠKI VRTEC NA SNEGU 4.1.-11.1.2020.
10% POPUSTA ZA PLAČILO DO 15.9. NA CENO ŠOLE SMUČANJA!
Cena šole smučanja za Palmine goste po osebi znaša: 173 €

Cena šole smučanja za ostale goste po osebi znaša: 199 €

Šola smučanja bo organizirana v hrvaškem jeziku za otroke do dopolnjenih 6 let. Trajala bo od nedelje do petka od 10 do 14 ure. Vmes bo 45 minutni odmor. V času
odmora morajo starši svoje otroke prevzeti in jih pripeljati nazaj v dogovorjenem času do učitelja smučanja.

PALMIN OTROŠKI VRTEC NA SNEGU 4.1.-11.1.2020.
10% POPUSTA ZA PLAČILO DO 15.9. NA OTROŠKEGA VRTCA NA SNEGU!
Cena otroškega vrtca na snegu za Palmine goste po osebi znaša:

186 €

Cena otroškega vrtca na snegu za ostale goste po osebi znaša:

213 €

Otroški vrtec bo organiziran v hrvaškem jeziku za otroke od 4 do 6 let. Otroci, ki bodo obiskovali vrtec na snegu morajo imeti svojo smučarsko opremo (smuči,
pancarje, čelado). Ure smučanja so prilagojene glede na starost otrok. Šola bo trajala od nedelje do petka od 10 do 14 ure. Vmes bo 60 minutni odmor. V času odmora
morajo starši otroke prevzeti in jih pripeljati nazaj v dogovorjenem času do učitelja smučanja.
Priporočamo, da že ob rezervaciji namestitve uredite
prijavo za otroški vrtec na snegu.

Minimalno število udeležencev v šoli smučanja je 8
oseb v eni skupini, glede na znanje smučanja.

Zaradi organizacijskih razlogov so rezervacije šole/
vrtca na licu mesta možne le v redkih primerih. Objavljena cena velja za goste, ki so šolo smučanja plačali
ob rezervaciji namestitve. Cena za Palmine goste, velja
za tiste, ki so rezervacijo uredili preko agencije Palma.

V primeru manjšega števila udeležencev si pridržujemo pravico do razporeditve oseb glede na znanje,
ne glede na starost osebe. Pridržujemo si pravico do
spremembe oziroma odpovedi šole smučanja.
Največje število udeležencev v skupini je 10 oseb, ali
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do 12 oseb v skupinah nad 6 let smučanja. Vračilo denarja za šolo smučanja ni možna. Začetek šole smučanja in otroškega vrtca na snegu se prične na zgornji
postaji gondole, ki vozi od Matreia do smučišča.
Na licu mesta se je možno dogovoriti za individualno
uro šole smučanja.

AVS T R I JA , M AT R E I

HOTEL IN APARTMAJI GOLDRIED 3*
FIRST MINUTE

SKI IN - če je dovolj snega, je možno do hotela prismučati (rdeča proga)

-5% popusta
za rezervacije do 15.9.2019

Lega: na 1000 m/nmv. s panoramskim pogledom na mesto, postaja smučarskega avtobusa 50 m od depandanse in 200 m od glavne
zgradbe
Hotelska ponudba: NOVO wellness center
na 1000 m2 s panoramskim pogledom na
gore, opremljen z jacuzzijem, notranjim bazenom (10 x 7 m), otroškim bazenom, finsko
savna, bio savna, infrardečo savno, parno
kopel, prostor za sproščanje, masaže za doplačilo, uporaba notranjega bazena vključena v ceni, otroška igralnica z varstvom otrok
(od 3 do 12 l.) od ponedeljka do petka, dve
restavraciji, bar, solarij, pikado, biljard, pralnica, možnost najema garaže (za doplačilo in
ob predhodni najavi), dvigalo
1/2 soba: 20 m2, za 2 osebi, terasa ali balkon,
sat TV, sušilec za lase
1/2+2 soba: 35 m2, za največ 4 osebe, isti
opis kot 1/2 le da ima dodatno še ležišče za 2
otroka ter veliko garderobo, znotraj katere je
sušilec za perilo.
Prehrana v hotelu: samopostrežni zajtrk,
večerja - 4 hodni meni, solatni bife.
V vseh apartmajih: posteljnina, brisače,
opremljena kuhinjska niša, pomivalni stroj,
sat TV, savna (v sklopu kopalnice), kamin v
1/6-8 apt, stojalo za perilo, balkon ali terasa
1/2-4 tip A, app v depandansi Goldried Park:
cca 45 m2, dnevni prostor z dvojnim raztegljivim ležiščem, kuhinjska niša, spalnica z zakonsko posteljo
1/4-6 tip B, app v depandansi Goldried Park:
cca 55 m2, dnevni prostor z dvojnim raztegljivim ležiščem, kuhinjska niša, spalnica z zakonsko posteljo, spalnica s pogradom
1/6-8 tip C, app v glavni zgradbi: cca 90 m2,
dvonadstropni, v pritličju dnevni prostor z
jedilnim kotom in raztegljivo zakonsko posteljo, kuhinjska niša, v drugem nadstropju 2
sobi s pogradom, 1 soba z zakonsko posteljo
Prehrana v apartmajih: lastna prehrana.
Možnost doplačila za prehrano v hotelu za
goste ki bivaju v apartmajih (ob rezervaciji, tedensko): zajtrk, 88 € po odrasli osebi,
otroci od 2-6 let 22 €, otroci od 6-12 let 44 €
ali možnost doplačila za polpenzion 213 € po
odrasli osebi, otroci od 2-6 let 53 €, otroci od
6-12 let 107 €.
Koristne informacije: gostje, ki so nastanjeni v depandansah, lahko koristijo vse storitve
hotela; za parkirno mesto v garaži v glavni
zgradbi je potrebna predhodna rezervacija
in doplačilo; apartmaji se nahajajo v glavni
zgradbi ali v depandansi Goldried Park, ki je
od hotela oddaljena 50 m. Možno se je prismučati do ski hut “Mubar” (100 m od hotela) v kolikor je dovolj snega (rdeča proga).

Hotel Goldried 3* 

6.12.-21.12.
11.1.-25.1.
28.3.-13.4.

7 nočitev po osebi v €

7=6

POSEBNA PONUDBA 7=6
samo za goste v apartmajih
GOLDRIED 3*
od 11.1.-25.1. in
od 21.3.-13.4.2020

25.12.-4.1.
15.2.-22.2.

8.2.-15.2.
22.2.-29.2.

21.12.-25.12.
4.1.-11.1.
25.1.-8.2.
29.2.-28.3.
1073
1297
1447

25.12.-4.1.
15.2.-22.2.

8.2.-15.2.
22.2.-29.2.

2025
2343
2576
7

1409
1643
1997

1/2 soba
POL
569
952
737
1/2+2 soba
POL
607
1017
775
Minimalno bivanje (nočitev)
4
7
Popusti za otroke (sobe): 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2
otroka na dodatnem ležišču od 6-13 let 65%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 13-18 let 50%.
Apartmaji Goldried 3*

6.12.-21.12.
11.1.-25.1.
28.3.-13.4.

7 nočitev po apartmaju v €
1/2-4 app 45 m2 Goldried Park
1/4-6 app 55 m2 Goldried Park
1/6-8 app 90 m2
Minimalno bivanje (nočitev)

SKI IN

21.12.-25.12.
4.1.-11.1.
25.1.-8.2.
29.2.-28.3.
607
635

NA
NA
NA

989
1129
1335
4

Cena vključuje: brezžični internet wi-fi, 1 x parkirno mesto v garaži depandanse “Goldreid Park” (200 m od glavne zgradbe, po sobi ali apartmaju, odvisno od razpoložljivosti, vstop primeren za avtomobile do max. višine 2 m), ali na zunanjem
parkirišču Kircherweg (300 m od glavne zgradbe, odvisno od razpoložljivosti), uporaba notranjega bazena za vse goste,
1x dnevni vstop v wellness center, ki vključuje savne, torbo za kopanje (samo za goste hotela), uporaba otroške igralnice,
shramba za smučarsko opremo, uporaba avtobusnega prevoza, -15% popusta na izposojo smučarske opreme (Sportsteiner), sprostitev v hotelskem Apres Ski hut “Muhbar” (pijača za doplačilo na licu mesta).
Doplačila na recepciji: za garažo v glavni zgradbi 10 € dnevno (potrebna predhodna rezervacija), za uporabo wellness
storitev in savn 15 € po osebi in vstopu, za paket drv za kamin 5 €, za hišne ljubljenčke 12 € dnevno, za otroško posteljico
22 € tedensko, za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (otroci do 15 leta brezplačno).
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AVS T R I JA , M AT R E I

HOTEL HINTEREGGER 4*
Lega: v centru Matrei, 50 m od postaje smučarskega avtobusa, cca 800 m od žičnice
Goldried Bahn, 27 km od Lienza
Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center na 150 m2, nova savna s panoramsko streho in čudovitim pogledom na
gore (obratuje od 15:00 do 20:00 ure), zunanji bazen, brezžični internet wi-fi, parkirišče,
dvigalo, shramba za smučarsko opremo
Sobe: v glavni zgradbi (niso v novem delu
„Hinteregger“), sat TV, telefon, tuš v kopalnici, sobe 1/2+1 cca 22 m2, soba 1/2+2 cca 25 m2
z raztegljivo zofo za otroke (za največ 2 odrasli osebi + 2 otroka do 16 let)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izborom 3 menijev
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

POSEBNA PONUDBA 7=5
v terminih od 4.1.-18.1.
in 21.3.-10.4.2020.
Otrok do 12 let
BREZPLAČNO

7.12.-21.12.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 in 1/2+2 standard
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

504

21.12.-28.12.
1.2.-7.3.
551

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.

644

495

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12-16
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 16 let 30%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izborom 3 menijev, uporaba SPA centra.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.

HOTEL RAUTER 4*
FIRST MINUTE

Lega: v centru Matrei, 50 m od postaje smučarskega avtobusa, cca 800 m od žičnice
Goldried Bahn, 27 km od Lienza
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, wellness center, notranji bazen (4 x 8 m),
zunanji bazen (4 x 15 m, obratuje v poletnih
mesecih), parna kopel, savna, infrardeča
savna, prostor za sproščanje, fitnes, solarij
in masaže za doplačilo, TV soba, brezžični internet wi-fi, shramba za smučarsko opremo,
dvigalo, parkirišče (brezplačno, odvisno od
razpoložljivosti), garaža (za doplačilo 8 € na
dan), izposoja koles
Sobe: sat TV, telefon, radio, sušilec za lase,
sobe classic cca 18-25 m2, sobe residence cca
22-30 m2
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izborom 4-5 menijev
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 18 €
na dan)

-10% popusta
za rezervacije do 31.10.2019.
in od 25.12.-4.1. / 1.2.-6.3.2020

25.12.-4.1.

7 nočitev po osebi v €

POSEBNA PONUDBA 7=6
od 4.1.-1.2. in 7.3.-13.4.2020.

-10%
od 4.1.-1.2. in 7.3.-13.4.2020.
(min. bivanje 2 noči)

4.1.-1.2.
7.3.-13.4.

1.2.-7.3.

1/2 B
POL
961
709
803
1/2+1 classic
POL
737
579
644
1/2+1 B residence
POL
877
644
737
Minimalno bivanje (nočitev)
2
5
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-4 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
4-8 let 60%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-12 let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču
od 12-16 let 40%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izborom 4-5 menijev, obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 31.12., uporabo SPA centra (bazen, savne).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za garažo 8 € na dan, za hišnega ljubljenčka 18 € na dan.
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KALS

Kals II

Kals I

NEU!
Dorflift

Glocknerblick

Lega: Kals 1325 m/nmv
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Spittal - Lienz
- Kals; od Ljubljane 235 km
Smučišče KALS - MATREI (980 - 2621 m/nmv

www.gg-resort.at

42 km smučarskih
prog

3 gondole

9 km
modre proge

7 vlečnic

umetno
zasnežavanje

23 km
rdeče proge
6 km
črne proge

5 sedežnic

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
FAMILY PLUS
Pri nakupu smučarskih vozovnic za 2 odrasli osebi + 2 otroka (6-18 let), vsak naslednji otrok od 6-18 let prejme BREZPLAČNO SMUČARSKO VOZOVNICO!

BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 6 LET!
Osebe do 18 let plačajo otroško smučarsko vozovnico!

SMUČARSKE VOZOVNICE
SKI HIT KÄRNTEN / OSTTIROL 2019 / 2020
(velja za smučarske centre Sillian, Grossglockner resort (Matrei-Kals), St Jakob, Mölltaler Gletscher in Ankogel Bergbahnen Mallnitz)
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE/ CENA V € - 22.12.-15.3.2020.
Odrasli: 247

Otroci rojeni 2001.-2013. (6-18 let.) 123

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: objavljene cene smučarskih vozovnic veljajo samo za vozovnice kupljene ob rezervaciji nastanitve. Ob predložitvi voucher-ja, prejmete vozovnice na blagajni
gondole. Za nakup Family plus vozovnic je potrebno predložiti dokazila iz katerih je razvidno, da ste družina.
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AVS T R I JA , K A L S - M AT R E I

HOTEL GRADONNA MOUNTAIN RESORT 4*S
FIRST MINUTE

V naselju niso dovoljeni avtomobili, vsi gosti
nastanjeni v delu naselja s chalet hišicami
imajo 1 brezplačno parkirno mesto v garaži
hotela.

-10% popusta
za rezervacije do 30.9.2019.

Lega: na 1325 m/nmv, na smučišču
Hotelska ponudba: restavracija, bar, SPA
center na 3000 m2 - bazen, savne, masaže,
solarij, lepotni tretmaji, otroški klub za otroke od 3 let, obratuje vsak dan, razen ob sobotah od 09:00 – 21:00 ure, garaža (brezplačno
1 parkirno mesto po sobi)
Sobe: sat TV, sef, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), radio, telefon
1/2+2 soba classic, cca 30 m2, zakonska
postelja in dve dodatni ležišči prilagojeni za
otroke do 18 let (180 cm), prostor za sprostitev, balkon
1/2+2 junior suite, cca 36 m2, zakonska postelja in dve dodatni ležišči prilagojeni za
otroke do 18 let (180 cm), garderoba, prostor
za sprostitev, infrardeča savna
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek (Jause), večerja z izbiro menijev
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 19 €
na dan)

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 B classic
1/2+2 B junior suite
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

7.12.-21.12.
4.1.-1.2.
14.3.-13.4.
1036
1325

21.12.-26.12.
1.2.-14.3.

26.12.-4.1.

1204
1503

1577
1792
7

4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 6-18 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 3-6 let plačajo 29 € po osebi na dan.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, večerja z izbiro menija.
SKI IN/OUT

Doplačila na recepciji: za božično večerjo 24.12. 55 € po osebi (-50% popusta za otroke od 6-18 l.), za silvestrsko večerjo
31.12. 90 € po osebi (-50% popusta za otroke od 6-18 l.), za hišnega ljubljenčka 19 € na dan.

GRADONNA CHALET 4*
FIRST MINUTE

Lega: na 1325 m/nmv, na smučišču

-10% popusta

1/4-8 chalet classic: od 80-120 m2, 2 ali 4
dvoposteljne sobe (odvisno od števila oseb v
chaletu), dnevni prostor s kaminom in celotno opremljeno kuhinjo (pomivalni stroj, pralni stroj, kavni aparat, sušilni stroj), terasa ali
balkon, 2 kopalnice/wc-ja (v kolikor biva 6
ali več ljudi), sat TV, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), infrardeča savna, shramba za
smučarsko opremo, sef, otroški klub za otroke od 3 let, obratuje vsak dan razen ob sobotah od 09:00-21:00 ure, športni programi
(npr. joga) vključeni v ceno.

za rezervacije do 30.9.2019.

Opomba: obvezna varščina 250 € na apartma na teden (v kolikor ni povzročena škoda
se varščina vrne ob odjavi). Možnost doplačila za uporabo wellnessa v hotelu Gradonna
100 € na teden od 7.12.-21.12., 4.1.-1.2., 14.3.13.4., 140 € na teden od 21.12.-26.12., 1.2.14.3., 280 € na teden od 26.12.-4.1.2020.

7 nočitev po apartmaju v €

7=6

POSEBNA PONUDBA 7=6
v terminih od 7.12.-21.12., 4.1.1.2. in od 14.3.-13.4.2020.

1/4 Chalet Classic
1/5-6 Chalet Classic
1/7-8 Chalet Classic
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA
NA

7.12.-21.12.
4.1.-1.2.
14.3.-13.4.
2791
3444
4461
4

21.12.-26.12.
1.2.-14.3.

26.12.-4.1.

3248
3985
5507

5367
7243
9137
7

Cena vključuje: najem Chalet-ov, končno čiščenje, porabo elektrike, ogrevanja, 1 parkirno mesto v garaži hotela Gradonna.
Doplačila na recepciji: turistična taksa, varščina 250 € na apartma na teden (v kolikor ni povzročena škoda se varščina
vrne ob odjavi), za uporabo wellnessa v hotelu Gradonna 100 € na teden od 7.12.-21.12., 4.1.-1.2., 14.3.-13.4., 140 € na teden
od 21.12.-26.12., 1.2.-14.3., 280 € na teden od 26.12.-4.1.2020.
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SILLIAN

Lega: vzhodna Tirolska; 1100 m/nmv
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke Spittal - Lienz - Sillian; od Ljubljane 235 km
Športna ponudba: notranji bazen, sankališče, naravna
drsališča, curling, kegljišče
Smučišče SILLIAN HOCHPUSTERTAL (1100 - 2407 m/
nmv)

22,4 km
smučarskih prog

2 gondole

5,6 km
modre proge

2 vlečnici

umetno
zasnežavanje

15 km
rdeče proge
1,1 km
črne proge

3 sedežnice

www.hochpustertal-ski.at
Mesto SILLIAN na vzhodnem Tirolskem je na prvi pogled, majhno alpsko mestece, skozi katerega se peljete na poti do Dolomitov. Vsekakor se je tu
vredno ustaviti. Čeprav se ime Sillian pogosto imenuje tudi ime smučišča nad samim krajem, je to še vedno Sillian – Hochpustertaler. To posploševanje
imena pa je doprineslo k glavni postaji žičnice tik ob glavni cesti. Dva velika parkirišča omogočata, direktni dostop iz vozila na žičnico, prav tako pa
omogoča direkten dostop na apres ski zabavo.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
FAMILY PLUS
Pri nakupu smučarskih vozovnic za 2 odrasli osebi + 2 otroka (6-18 let), vsak naslednji otrok od 6-18 let prejme BREZPLAČNO SMUČARSKO VOZOVNICO!

BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 6 LET!
Osebe do 18 let plačajo otroško smučarsko vozovnico!

SMUČARSKE VOZOVNICE
SKI HIT KÄRNTEN / OSTTIROL 2019 / 2020
(velja za smučarske centre Sillian, Grossglockner resort (Matrei-Kals), St Jakob, Mölltaler Gletscher in Ankogel Bergbahnen Mallnitz)
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE/ CENA V € - 22.12.-15.3.2020.
Odrasli: 247

Otroci rojeni 2001.-2013. (6-18 let.) 123

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: objavljene cene smučarskih vozovnic veljajo samo za vozovnice kupljene ob rezervaciji nastanitve. Ob predložitvi voucher-ja, prejmete vozovnice na blagajni
gondole. Za nakup Family plus vozovnic je potrebno predložiti dokazila iz katerih je razvidno, da ste družina.
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AVS T R I JA , S I L L I A N

DOLOMITEN RESIDENZ SPORTHOTEL SILLIAN 4*S
FIRST MINUTE

Lega: hotel je sestavljen iz dveh medsebojno
povezanih delov, 50 m oddaljen od gondole
na spodnji postaji, 1 km od centra mesta.

-10% popusta
za rezervacije do 30.9.2019.

Hotelska ponudba: wellness center
“Schloss Heimfels” na približno 3.000 m2, s
cca 150 m2 vodnih površin z notranjimi bazeni in cca 40 m2 vodnih površin ogrevanega zunanjega bazena, ločen notranji bazen s
toboganom in otroški bazen z manjšim toboganom, več vrst savn, turške kopeli, fitnes,
sobe za sproščanje, bralni kotiček, hotelski
bar, à la carte restavracija, parkirišče pred
hotelom, velika otroška igralnica; za doplačilo na recepciji hotela: masaže, solarij, bogata ponudba wellness programa, internetni
kotiček
V vseh sobah: sat TV, brezžični internet wi-fi,
radio, sušilec za lase, telefon
1/2 soba Residenz (tip A): 25 m2, v neobnovljenem delu hotela
1/2+2 družinska soba Landleben (tip B):
35 m2, v obnovljenem in neobnovljenem delu
hotela, zakonska postelja in raztegljivi kavč
za 1 otroka do 18 let ali dva otroka do 12 let.
1/2+3 studio Dolomiten (tip C): 45 m2, v neobnovljenem delu, 2 ločena spalna prostora,
vsaka soba ima zakonsko posteljo z dodatnim ležiščem; v obnovljenem delu 2 sobi povezani z vrati, 1 kopalnica, 2 wc-ja
1/2+2 suite de luxe (tip D): 45 m2, v obnovljenem delu hotela, 2 sobi povezani z vrati,
infrardeča savna
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanska malica (juha, glavna jed, solata, sladica),
4 hodni meni za večerjo, možnost vegetarijanske in dietne prehrane

7 nočitev po osebi v €
1/2 Residenz
1/2+2 Landleben
1/2+3 studio Dolomiten
1/2+2 suite de luxe
Minimalno bivanje (nočitev)

POL PLUS
POL PLUS
POL PLUS
POL PLUS

7.12.-21.12.
4.1.-1.2.
14.3.-29.3.
924
961
1307
1568

21.12.-26.12.
1.2.-14.3.

26.12.-4.1.

1064
1157
1475
1867

1400
1521
1792
2175
7

4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 6-18 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 3-6 let plačajo 29 € po osebi na dan.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanska malica, večerja z izbiro menija, turistična taksa.
POL PLUS

Doplačila na recepciji: za božično večerjo 24.12. 55 € po osebi (-50% popust za otroke od 6-18 l.), za silvestrsko večerjo
31.12. 90 € po osebi (-50% popust za otroke od 6-18 l.).

15

AVS T R I JA , S I L L I A N

HOTEL BERGLAND 3*
Lega: v samem centru Silliana, 50 m od centra trga, 800 m od žičnice
Hotelska ponudba: restavracija, bar,
shramba za smučarsko opremo, savna, soba
za sproščanje, garaža, parkirišče pred hotelom, brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Sobe: sat TV, sušilec za lase
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife

7 nočitev po osebi v €
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

7.12.-4.1.
551

POL

4.1.-29.3.
495
7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 8 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, turistična taksa, parkirišče, brezžični internet wi-fi.

VITAL LANDHOTEL PFLEGER 4*
Lega: v centru mesta Anras, 10 km od žičnice
na spodnji strani v Sillianu, brezplačni smučarski avtobus pred hotelom
Hotelska ponudba: restavracija, à la carte
restavracija, bar, spa center Vitality Studio
(savna, turška kopel, prostor za sproščanje),
brezžični internet wi-fi (brezplačno) v celotnem hotelu
Sobe: sat TV, radio, sušilec za lase, sef, balkon ali terasa
1/2 balkon, tip A, Spielbichl pogled gore,
cca 25 m2
1/2 balkon, tip B, Spitzenstein pogled vrt,
cca 25 m2
1/2 balkon, tip C, studio Dolomiten pogled
vrt, cca 29 m2
1/2+2 balkon, tip D, družinska soba
Gummriaul pogled na vas, cca 35 m2, zakonska postelja in raztegljivi kavč (za otroke do
14 let)

7 nočitev po osebi v €

7=6

POSEBNA PONUDBA 7=6
od 5.1.-1.2. in
od 29.2.-28.3.2020.

1/2 B Spielbichl pogled planina
1/2 B Spitzenstein pogled vrt
1/2 B studio Dolomiten
1/2+2 B družinska soba Gummriaul
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL
POL

14.12.-21.12.
5.1.-1.2.

21.12.-5.1.

1.2.-29.2.

29.2.-28.3.

541
560
579
560
4

635
653
672
653

569
579
607
588

541
560
579
560
4

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 6-12 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 12-15 let 30%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka
na dodatnem ležišču od 15 let 20%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, večerja z izbiro menija, solatni bife,
turistično takso.
Doplačila na recepciji: za silvestrsko večerjo 31.12. znaša 35 € po osebi, za hišnega ljubljenčka 8 € na dan.
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NASSFELD

2.200 m

TROGKOFEL / CRETA DI AIPS

ROSSKOFEL / MONTE CAVALLO

2.280 m

2.240 m

TROGHÖHE
2.020 m

RUDNIGSATTEL

ITALIEN / ITALIA

ZUCKERHÜTL

65

66

SCHNITTLAUCHKOFEL

13

1.919 m

64

1.842 m

PONTEBBA

65

75

77

RUDNIGALM
1.622 m

1.658 m

MÖSSERN
10
29

40

NACH / PER
PONTEBBA
PASSO PRAMOLLO
PASSHÖHE

4

AUERNIG

5

1.863 m

4

5

22

16

SONNENALPE
NASSFELD

6

10

GARNITZENBERG

KRONALPE
1.832 m

21

2

4

GARNITZEN ALM

8

1

1.640 m

4

WATSCHIGER ALM

6 1.915 m

GARTNERKOFEL
2.195 m

1

6

56

57

7

W1

L2

1.364 m

W1

31

27

TRESSDORFER ALM

40

RASTL

29

1.590 m

53

28

7

RUDNIGGRABEN

SONNLEITN
1.380 m

10

2

40

80

33

8

7

TRÖGL SKIPLATZ
9

3
1

30 55

36

SCHLANITZER ALM

40

3

7
7

1.400 m

40

1.500 m

W2

7

35

25

23

14 13

TOMRITSCH

6

19

21

7
15

2

45
18

L1

1.951 m

46

80

9

24

40

25

3

9

77
75

51
50

34
24

STOLBITZBICHL

70

60

27

23

71

1.590 m

4

TRÖPOLACHER ALM

77

20

20

17

1.875 m

28

12

78

22

70

63

62

TRESSDORFER HÖHE

21

1.822 m

80

70

21

67

61

45

START “CARNIA”

TROGTAL

63

23

8

2.004 m

70
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KOFELPLATZ-MADRITSCHE

MADRITSCHEN KOPF

2.013 m

66

65

KOFEL-CENTER

ZWEIKOFEL

2.059 m

5

1.980 m

1

3

4

1.408 m

40

GMANBERG

SANDWIRT

1.020 m

W2
11

3

2

1

2a

1

SCHLANITZEN

OBERES
GAILTAL
KÖTSCHACHMAUTHEN

26

900 m

27

32

TRÖPOLACH

KAMMLEITN
1.955 m

610 m

80

37
28

30

38
SKIDEPOT

SKIDEPOT

L
29
SKIDEPOT

SKIDEPOT

5x
5x
4x
5x = 30
Lega:
Koroška,
153811x
m/nmv

Meteopanorame dnevno na ORF2 i na Bayrische Fernsehen

SKIDEPOT

110 km staza
(610 – 2200 mnmv)

300 km staza za skijaško trčanje • 7 km2 prirodno zaled̄enih površina Weissensee
i Presseggersee jezera • osvjetljena sanjkališta • 150 km ured̄enih pješačkih staza
wellness oaza „Aquarena“ Kötschach-Mauthen • besplatan skibus u cijeloj regiji

Dostop/oddaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke –
Arnoldstein – Hermagor - Nassfeld;
od Ljubljane 158 km

110 km
smučarskih prog

SKIDEPOT

ski škole
SKIDEPOT

SKIDEPOT

SKIDEPOT

skijaško trčanje

SKIDEPOT

staze s hupserima

besplatan skibus
depot za odlaganje
skijaške opreme
sanjkališta

zimske pješačke ture

curling klizalište

SKIspasilačkiDEPOT
helikopter

bankomat

SKIinformacije
DEPOT/
blagajna za ski-karte

5 gondol
SKIDEPOT

SKIDEPOT

11

12

HERMAGOR-PRESSEGGER SEE
UNTERES GAILTAL,
GITSCHTAL, WEISSENSEE
osvjetljene
staze
SKIDEPOT
samoposlužni
restauranti i barovi
photo point

besplatno parkiralište
SKIDEPOT

prva pomoć na stazi
restaurant

30 km
modre proge

lijepo iznenad̄enje

SKIDEPOT

SKIDEPOT

17 vlečnic

SKIDEPOT

SKIDEPOT

umetno
zasnežavanje

www.nassfeld.at

70 km
rdeče proge
10 km
črne proge

8 sedežnic

NASSFELD je eno od 10 najbolj priljubljenih avstrijskih smučišč. Imajo 110 km smučarskih prog in najdaljšo žičnico v Avstriji „Millennium Express“, ki
vas v 17 minutah popelje na Sonnnalpe Nassfeld. Pokritost prog s snežnimi topovi je 100%, zato je sneg od decembra do aprila zagotovljen. Nassfeld se
nahaja na Koroškem na jugu Avstrije. V gorah do 2350 m višine, lahko uživate v smučanju po najdaljši progi dolgi 7,6 km.

Šola smučanja ŽUTI MAČAK je prva hrvaška organizirana šola smučanja. Za sabo ima že 19 sezon in trenutno vstopa v 20. sezono. Šolo smučanja je obiskalo
že več kot tisoč udeležencev vseh starosti. Prva šola
je bila organizirana pred 18 leti na Kronplatzu in šele
dve leti kasneje se je začela zgodba ‘’Žuti mačak’’. Je

prva smučarska šola z lastnim trenažnim hodnikom,
z lastno mini kabinsko žičnico ter različnimi učnimi
pripomočki za učenje. Smučarski klub je ponosen na
svoje člane, ki se lahko pohvalijo z vrhunskimi rezultati
ter številnimi domačimi in mednarodnimi tekmovanji.
Šola ŽUTI mačak je za vse, ki si želite pravo razmerje

med kakovostjo in ceno. Z ekipo strokovnjakov se boste naučili smučati že to leto!

PALMA V SODELOVANJU S ŠOLO SMUČANJA ŽUTI MAČAK 4.1.-11.1., 15.1.-22.1., 22.2.-29.2.2020.
CENA ŠOLE SMUČANJA ZA OTROKE IN ODRASLE PO OSEBI ZNAŠA: 193 €.
Šola je organizirana v hrvaškem jeziku za vse otroke od dopolnjenih 6 let. Traja od nedelje do petka, v skupinah od 5-10 oseb in v dopoldanskem času 3 ure na dan;

CENA OTROŠKEGA VRTCA NA SNEGU PO OSEBI ZNAŠA: 243 €.
Šola je organizirana v hrvaškem jeziku za otroke od 3,5 – 6 let; Traja od nedelje do petka v dopoldanskem času, v skupini z največ 10 otroki. V skupini sta 2 učitelja.

CENA ŠOLE DESKANJA NA SNEGU ZA ODRASLE IN OTROKE PO OSEBI ZNAŠA: 243 €.
Šola je organizirana v hrvaškem jeziku. Traja od nedelje do petka, v skupini od 4-6 oseb, v dopoldanskem času 3 ure na dan.
Srečanje vseh udeležencev je na zadnji postaji žičnice Millenium express-Madritsche.
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FALKENSTEINER HOTEL & SPA CARINZIA 4*
Lega: SKI IN, ob vznožju Nassfelda v Tröpolachu, v neposredni bližini žičnice Millenium
Express
Hotelska ponudba: sodobna arhitektura in
eksluzivni dizajn, wellness in športni program.
Moderno opremljene sobe, 2400 m2 velik
center dobrega počutja in vodni svet (notranji
in zunanji bazen, otroški bazen, turške kopeli,
savne, masaže, wellness se nahaja na 2 nadstropjih, lepotni tretmaji), preventiva športa
in medicine (kardio fitnes program z osebnim
trenerjem, kondicijski trening), 2 restavraciji z
bogato in kvalitetno ponudbo, bistro/pizzeria,
après ski restavracija, otroška igralnica z varstvom otrok od 3 do 12 let v terminih od 22.12.
do 31.3. (5 x tedensko 8 ur na dan), internet,
konferenčna dvorana, garaža za doplačilo (9 €
na dan, 54 € tedensko), zunanje parkirišče 5 €
na dan
Sobe: sat TV, radio, internetni priključek, mini
bar, sef, balkon, sušilec za lase, telefon
1/2+1 superior soba pogled na vas, cca 32
m2, primerna za 2 odrasli osebi in otroka do
12 let
1/2+1 deluxe soba pogled na gore, cca 32 m2,
primerna za 2 odrasli osebi in otroka do 12 let
1/2+2 junior suita pogled na vas: cca 47 m2,
1 spalni prostor, dnevni prostor z raztegljivo
zofo, primerno za 2-3 odrasle osebe ali 2 odrasli osebi in 2 otroka do 14 let
1/2+2 junior suita pogled na gore: cca 47 m2,
1 spalni prostor, dnevni prostor z raztegljivo
zofo, primerno za 2-3 odrasle osebe ali 2 odrasli osebi in 2 otroka do 14 let
Prehrana: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja, popoldanska malica
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 € na
dan)

FIRST MINUTE

do -15% popusta
za rezervacije do 30.9.2019.

FIRST MINUTE -15%
za boravke od 6.12.-24.12., 6.1.-31.1.,
8.2.-14.2., 29.2.-19.4.2020.
(min. boravak 5 noči)
FIRST MINUTE -10%
za boravke od 6.12.-24.12., 6.1.-31.1.,
8.2.-14.2., 29.2.-19.4.2020.
(min. boravak 3 noči)

SKI IN/OUT

6.12.-20.12.
13.4.-19.4.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B superior pogled na vas
1/2+1 B deluxe pogled na gore
1/2+2 B junior suite pogled na vas
1/2+2 B junior suite pogled na gore
otrok na dodatnem ležišču do 4 let
otrok na dodatnem ležišču4-12 let
otrok na dodatnem ležišču 12-18 let
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL
POL

709
775
961
1027
112
457
672
2

20.12.-29.12.
31.1.-1.3.
4.4.-12.4.
1064
1139
1316
1381
112
579
905
3/5

29.12.-6.1.

6.1.-31.1.
1.3.-4.4.

1419
1493
1596
1671
103
765
905
5

887
961
1139
1204
112
504
765
3

Cena vključuje: pijača dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, popoldanska malica, samopostrežna večerja, 1 steklenica
mineralne vode v sobi ob prihodu, kopalni plašč, brisače, uporaba bazena, savne, fitnesa, brezžični internet wi-fi, živa
glasba 1 x na teden, obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 31.12. 151 €.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 17 let), za garažo 9 € (54 € na teden), za
zunanje parkirišče 5 € na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.

FALKENSTEINER HOTEL SONNENALPE 4*
FIRST MINUTE

Lega: ob smučišču, SKI IN, SKI OUT
Hotelska ponudba: SPA center na 1.700 m ,
notranji in zunanji bazen, savne, masaže, lepotni tretmaji, fitnes, restavracija z bogato
in kvalitetno ponudbo, vinska klet, otroška
igralnica z varstvom otrok (3-12 let) obratuje 7 dni v tednu od 10:00-20:00 ure, Falky
pravljična dežela z lesenimi hiškami, bogata
ponudba otroških aktivnosti, knjig, iger in kotičkom za ustvarjanje, namizni tenis, najem
otroške opreme: babyphone, otroški voziček,
banjica za kopanje, previjalna miza (plačilo na
recepciji)

do -20% popusta

2

za rezervacije do 30.9.2019.

FIRST MINUTE -20%
za bivanje od 6.12.-20.12. in od 14.3.12.4.2020. (min. 5 noči)

SKI IN/OUT

FIRST MINUTE -15%
za bivanje od 11.1.-31.1.2020.
(min. 7 nočitev )

Sobe: sat TV, radio, internetni priključek, mini
bar, sef, balkon
1/2 soba comfort, cca 24 m2, dvoposteljna
soba s balkonom
1/2+1 soba superior, cca 30 m2, dvoposteljna
soba z dodatnim ležiščem, balkon
1/2+1 soba de luxe, cca 32 m2, dvoposteljna
soba z dodatnim ležiščem, balkon
1/2+3 junior suite, cca 40 m , družinska soba
za 2 odrasli osebi in 1-3 otroke, kombinacija
dnevne sobe in spalnice, nekatere z ločeno
nišo za otroke (dolžina ležišča do 180 cm)
2

Prehrana: POLNI PENZION - pijača dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, popoldanska
malica, (prigrizki: sendviči, solate, juha in
testenine), večerja z izbiro menija, otroška
Falky restavracija

FIRST MINUTE -10%
za bivanje od 4.1.-11.1.2020.
(min. 7 nočitev )

POLNI PENZION

6.12.-21.12.
28.3.-12.4.
672
831
896
924

7 nočitev po osebi v €

21.12.-26.12.

26.12.-28.12.

4.1.-1.2.
29.2.-28.3.
821
971
1045
1064

1.2.-29.2.

1/2 comfort
PP
961
1064
961
1/2+1 B superior
PP
1111
1185
1111
1/2+1 B de luxe
PP
1185
1260
1185
1/2+3 junior suite
PP
1204
1279
1204
otrok na dodatnem ležišču do 3 let
BREZPLAČNO
otrok na dodatnem ležišču 3-6 let
BREZPLAČNO
377
308
364
otrok na dodatnem ležišču 6-15 let
448
628
495
607
Minimalno bivanje (nočitev)
2/4
3
7
3/4
7
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, storitev POLNI PENZION, samopostrežni zajtrk, popoldanska malica (sendviči, solate, juha in testenine), večerja z izbiro menija, otroška Falky restavracija.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 17 let), za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.
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FRANZ FERDINAND MOUNTAIN RESORT NASSFELD 3*
Lega: popolnoma prenovljen v letu 2017, neposredno ob žičnici Millennium Express (ski
in) v Tröpolachu
Hotelska ponudba: bar v preddverju s sončno teraso, restavracija, igralnica za otroke
140 m2, plezalna stena, biljard, namizni tenis,
pikado, finska savna, parna kopel, parkirišče
(brezplačno), izposojevalnica s smučarsko
opremo, konferenčna dvorana
Sobe: sat TV, brezžični internet wi-fi (brezplačno), v vseh sobah se nahaja predprostor,
kamor lahko shranite smučarsko opremo.
soba 1/2 M (tip A) cca 21 m2, za največ 2
odrasli osebi, dvoposteljna soba z zakonsko
posteljo (160x200)

AKCIJA 4=3, 5=4, 6=5, 7=6
za prihode v nedeljo,
ponedeljek in torek v terminih
od 6.12.-26.12., 5.1.-31.1., 1.3.29.3.2020.

soba 1/2 M+ (tip B) cca 23 m2, za največ 2
odrasli osebi, dvoposteljna soba z zakonsko
posteljo (160x200)
soba 1/2+2 L (tip C) cca 29 m2, za min. 3 /
največ 4 osebe, dvoposteljna soba z zakonsko posteljo (180x200) in raztegljivo zofo
(140x200)
soba 1/2+2 XL (tip D) cca 32 m2, za min 3 /
največ 4 osebe, ločena spalnica (180x200) in
dnevni prostor z raztegljivo zofo (140x200)
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja
(regionalne in sezonske kulinarične specialitete)

SKI IN/OUT

7 nočitev po osebi v €
1/2 M
POL
1/2 M+
POL
1/2+2 L
POL
1/2+2 XL
POL
otrok na dodatnem ležišču 2-6 let
otrok na dodatnem ležišču 6-14 let
otrok na dodatnem ležišču stariji od 14 let
Minimalno bivanje (nočitev)

6.12.-26.12.

26.12.-4.1.

551
588
635
709
BREZPLAČNO
252
420
2

821
859
905
980
187
327
504
5

4.1.-31.1.
1.3.-29.3.
653
691
737
812
BREZPLAČNO
252
420
2

31.1.-1.3.
719
756
803
877
187
327
504
5

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, samopostrežno večerjo, doplačilo za božično večerjo (samo za dan 24.12.), doplačilo za silvestrsko večerjo (samo za dan 31.12.).
Doplačilo na recepciji: za turistično takso.
Opomba: obvezno doplačilo za božično (24.12.) in silvestrsko večerjo (31.12.) je že vključena v ceno.

ALMHOTEL KÄRNTEN 4*
Lega: v predelu Sonnenalpe, na 1.500 m n/v
Hotelska ponudba: nov, moderno opremljen, restavracija, bar, savna center na 150
m2 (za osebe od 16 l.), finska savna s panoramskim pogledom, bio savna, parna kopel,
prostor za sproščanje, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), shramba za smučarsko opremo, parkirišče, dvigalo
Sobe: sat TV, telefon, sef, sušilec za lase,
1/2+1 cca 24 m2, 1/2+2 cca 35 m2 z raztegljivo
zofo ali pogradom za 2 otroka do 17 l.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja (4
hodni meni), solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo 15 €
na dan)

8.12.-12.12. 12.12.-15.12. 22.12.-29.12. 29.12.-5.1.
15.12.-19.12. 19.12.-22.12. 7 nočitev
7 nočitev
*4 noči
*3 noči

SKI IN/OUT

5.1.-9.1.
9.1.-12.1.
2.2.-23.2.
12.1.-16.1.
16.1.-19.1.
7 nočitev
19.1.-23.1. 23.1.-26.1.
26.1.-30.1. 30.1.-2.2.
*3/*4/*7 nočitev po osebi v €
23.2.-27.2. 27.2.-1.3.
1.3.-5.3.
5.3.-8.3.
8.3.-12.3. 12.3.-15.3.
15.3.-19.3.
*3 noči
*4 noči
1/2+1
POL
241
241
576
709
257
257
635
1/2+2
POL
257
257
604
751
273
273
663
Minimalno bivanje (nočitev)
4
3
7
7
4
3
7
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-13
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 13-17 let 30%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, doplačilo za božično večerjo (samo za dan
24.12.2019.), doplačilo za silvestrsko večerjo (samo za dan 31.12.2019.).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € (za osebe od 17 let), za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.
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APARTMAJI ALPENHÄUSER MARCIUS
Lega: v predelu Sonnleiten, bivši Rogner’s, ob
smučišču
Vsi apartmaji: sat TV, pomivalni stroj, 1 brezplačno mesto na zunanjem parkirišču, brezžični internet wi-fi, kamin, sušilec za lase,
hladilnik
1/2-4 app tip A, cca 35 m2, soba z 2 ločenima
ležiščema ali zakonsko posteljo, dnevni prostor z jedilnim kotom in raztegljivim kavčem,
kuhinjska niša
1/4-6 app tip B, cca 55 m2, 2 sobi, soba z zakonsko posteljo, soba z 2 ločenima ležiščema,
dnevni prostor z jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, kuhinjska niša, nekateri imajo
balkon
1/4-6 app tip S (tip C), cca 65 m2, 2 sobi,
dnevni prostor z jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, soba z zakonsko posteljo, kuhinjska niša, terasa, 2 kopalnici, 2 wc-ja
Opomba: v naselju ni dovoljena vožnja z
avtomobili. Parkirišče in garaže so ob vhodu
v naselje (brezplačen transport prtljage od
parkirišča do apartmaja, dodatni prevoz je za
doplačilo 5 € na recepciji). Možnost uporabe
hotelskega wellnessa z bazenom, finsko savno, infrardečo savno je mogoča ob doplačilu 10 €; gosti apartmajev imate 10% popust
na hrano v restavraciji, ki se nahaja na progi
Lockstanalm & Pavilion.

3=2

POSEBNE PONUDBE
5.12.-21.12.
14.3.-13.4.

7 nočitev po apartmaju v €

672
896
1045
3

28.12.-4.1.

1.2.-29.2.

1447
1783
1932
7

1185
1409
1558
7

4=3

1/2-4 tip A
1/4-6 tip B
1/4-6 tip S
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnino, brisače, končno čiščenje za bivanje od 7 nočitev, porabo elektrike, vode,
ogrevanja, 1 parkirno mesto po apartmaju, brezžični internet wi-fi.

od 5.12.-8.12.2019

od 8.12.-12.12., 15.12.-19.12., 15.3.-19.3.,
22.3.-26.3., 29.3.-2.4.2020.
od 11.1.-18.1., 18.1.-25.1., 14.3.-21.3.,
21.3.-28.3., 28.3.-4.4.2020.

NA
NA
NA

21.12.-28.12.
4.1.-1.2.
29.2.-14.3.
971
1185
1335
7

Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € (za osebe od 17 let), za končno čiščenje 50 € (pri bivanju krajšem od 7
nočitev), za dodatno parkirno mesto 6 € na dan, za dodatno parkirno mesto v garaži 12 € na dan.

ALPENHOTEL MARCIUS 3*
Lega: v predelu Sonnleiten, na 1500 m/ nmv,
50 m od smučišča
Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness, notranji bazen, savna, otroška igralnica,
parkirišče
Sobe: sat TV, radio, sušilec za lase, sobe
comfort obnovljene
1/2+2 soba: družinska soba z 1 ali 2 dodatnim
ležiščem
Prehrana: samopostrežni zajtrk, 4 hodni
meni za večerjo
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 standard
1/2+2 comfort
Minimalno bivanje (nočitev)

POSEBNA PONUDBA
4=3, 5=4, 6=5, 7=6

za prihode v nedeljo v terminih 8.12.29.12., 5.1.-2.2., 15.3.-13.4.2020.

POL
POL

5.12.-22.12.
15.3.-13.4.
504
579

22.12.-29.12.
5.1.-2.2.
653
728

29.12.-5.1.

2.2.-1.3.

1.3.-15.3.

803
868

728
803
5

616
691

3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-6
let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-14 let 30%; odrasla oseba na dodatnem ležišču od 14 let 20%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, 4 hodni meni za večerjo, uporaba bazena in savne.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € (za osebe od 17 let), za božično večerjo 24.12. 30 € po osebi, za silvestrsko večerjo 31.12. 40 € po osebi.
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GERLITZEN

Položaj: Koroška nad Osijaškim jezerom, 1526 m/nmv

42 km
smučarskih prog

1 gondola

12 km
modre proge

Smučišče GERLITZEN (1526 - 1911 m/nmv)

7 vlečnic

umetno
zasnežavanje

27 km
rdeče proge

www.gerlitzen.com

7 sedežnic

Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Villach - Ossiacher
See - Bodensdor - Gerlitzen;
od Ljubljane 110 km

3 km
črne proge

GERLITZEN - manjše koroško smučišče se nahaja nad jezerom Ossiacher, v bližini mesta Beljak. Domačini mu pravijo “Baby Kronplatz”, saj je smučišče
podobno Kronplatzu, vendar manjše. Zaradi bližine - le uro in četrt vožnje iz Ljubljane, je eno izmed bližnjih avstrijskih smučišč in tudi zato vse bolj
priljubljeno. Od avtoceste do začetne postaje žičnice v Annenheimu je le 2 kilometra.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
DODATNA UGODNOST! družinski HIT – v kolikor 2 starša + 2 otroka (2005 – 2013) kupita 4 smučarske
vozovnice, tretji otrok smuča brezplačno!
SMUČARSKE VOZOVNICE GERLITZEN 5.1.-18.1.
smučarske vozovnice / cena v €

2 dni

3 dni

4 dni

5 dni

6 dni

Odrasli

87

128

167

199

216

Mladi (2001.-2004.)

65

97

126

149

163

Otroci (2005.-2013.)

43

65

83

100

108

Otroci rojeni od leta 2014 v spremstvu odrasle osebe imajo brezplačno smučarsko vozovnico. V kolikor otroci koristijo žičnico brez spremstva odrasle osebe (npr. šola
smučanja), je potrebno kupiti otroško vozovnico (6 dni 34 €).
Opomba: objavljene cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja.

GERLITZEN ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S ŠOLO SMUČANJA AZUR 4.1.-11.1.
Program šole smučanja že več kot 6 let
tradicionalno zapored pokriva vse tehnike
smučanja za vse starosti smučarjev od
najmlajših (starejši od 5 let) pa do najstarejših
(upokojencev).
Pod strokovnim vodstvom licenciranih
učiteljev in učiteljic se prepustite nepozabnim
doživetjem smučanja na čudovitih terenih
smučišča Gerlitzen.

Gerlitzen šola smučanja traja 6 dni. Začne se v
nedeljo ob 10 uri in traja do 13 ure.
Šesti dan šole smučanja sledi tekmovanje in
podelitev medalj;
Cena ŠOLE SMUČANJA po osebi znaša: 180 €
Šola smučanja min. 8 udeležencev.
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Priporočamo, da vpis v šolo/vrtec opravite ob
rezervaciji namestitve. Zaradi organizacijskih
razlogov, je rezervacija šole/vrtca možna v
izjemno redkih primerih.

AVS T R I JA , G E R L I T Z E N

SONNENHOTEL ZAUBEK 4*
Lega: na 1.500 m2 nadmorske višine, 400 metrov od glavne žičnice, od apartmajskega naselja Almresort (100 m) vodi smučarska pot
do smučišča (za času zimskih razmer). Hotel
je dostopen po cesti od Treffena. Na koncu
kraja Treffen zavijete desno proti Kanzelhöhe
/ Gerlitzenalpe in peljete navzgor po hribu do
rampe - na rampi prejmete kartico za parkirišče, ki jo potrdite na recepciji hotelu ob
odjavi (brezplačno za goste hotela)
Hotelska ponudba: restavracija, bar, bazen,
savna, fitnes, spa in wellness center, brezžični
internet wi-fi, parkirišče, shramba za smučarsko opremo, igralnica za otroke, namizni nogomet, play station
Sobe: panoramski pogled, sat TV flat screen,
zakonska postelja, kopalni plašč in natikači,
sef
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja klasično strežena z izbiro menija, solatni bife in
hladna predjed
Hišni ljubljenčki: na vprašanje

7 nočitev po osebi v €
1/2+1
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

27.12.-4.1.
756

4.1.-18.1.
551

18.1.-1.2.
504

7

1.2.-29.2.
635
3

29.2.-8.3.
420

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 25%.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 3,50 € po osebi na dan.

ALMRESORT GERLITZEN 3*S
Lega: na višini 1500 mnv, 300 m od žičnice,
ski in/out (glede na vremenske razmere), do
naselja se prispe po 9 km dolgi cesti iz Treffena.
Ponudba: bar, restavracija, bazen, savna,
prostor za zabavo, igralnica za otroke in mlade, brezžični wi-fi pri recepciji, 1 parkirno mesto. Namestitev je razdeljena v dve zgradbi. V
eni zgradbi je možnost storitve polpenziona,
v drugi zgradbi pa storitev najema (zgradbe
niso povezane).
Junior suite 1/2+2, cca 53 m2, spalnica,
dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjska niša, aparat za kavo, sušilec za lase, balkon ali terasa, kopalnica
1/4+2 suite Waldtratte, cca 75 m2, spalnica z
zakonsko posteljo, spalnica z 2 ločenima posteljama, dnevna soba z raztegljivim kavčem,
suite Waldtratte ponuja popust na 3 polne
cene, v junior suite po na 2 polne cene
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski
prigrizek (solate, juhe, testenine), samopostrežna večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

3 noči / 7 nočitev po osebi v €
1/2+2 junior suite
POL PLUS
1/4+2 suite Waldratte
POL PLUS
Minimalno bivanje (nočitev)
POL PLUS

4=3 od 4.1.-11.1.2020.
7=6 od 4.1.-11.1.2020.

20.12.-27.12.
29.2.-22.3.
686
742
3

27.12.-4.1.
910
938
5

4.1.-11.1.
* 7 nočitev
616
721
7

4.1.-11.1.
* 3 noči
291
312
3

11.1.-1.2.

1.2.-29.2.

630
910

847
742
3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 25%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek (solate, juhe, testenine), samopostrežna večerja, uporaba
bazena in savne, posteljnina, brisače, končno čiščenje, 1 garažno mesto, cestnino za alpsko cesto.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3,50 € po osebi na dan, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.
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KANZELHÖHE - APARTMENTS & MORE
Lega: na višini 1500 mnv, 300 m od žičnice,
ski in/out (glede na vremenske razmere), do
naselja se prispe po 9 km dolgi cesti iz Treffena.
Ponudba: namestitev je razdeljena v dve
zgradbi. V eni zgradbi je možnost storitve polpenziona (glavna zgrada Almresort), v drugi
zgradbi pa storitev najema (zgradbe niso povezane), bar, restavracija, bazen, savna, prostor za zabavo, igralnica za otroke in mlade,
brezžični wi-fi pri recepciji, 1 parkirno mesto.
Apartmaji: opremljena kuhinjska niša, čajnik, aparat za kavo, sušilnik za lase, balkon ali
terasa, kopalnica
1/2+2 tip A Kanzelhöhe, cca 53 m2, spalnica,
dnevna soba z raztegljivim kavčem
1/4+2 tip B Almsuite Kanzelhöhe, cca 7 m2,
spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z 2
enojnima ležiščema, dnevna soba s kavčem
Prehrana v apartmajih: lastna
Opomba: na gori ni trgovin (v dolini sta dva
supermarketa). Na recepciji je možno naročiti
kruh, mleko dan prej)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

7 nočitev po apartmaju v €
1/2+2 Sonnenappartement tip A
1/4+2 Almsuite tip B
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA

20.12.-27.12.
29.2.-22.3.
903
1092
3

27.12.-4.1.

4.1.-11.1.

11.1.-1.2.

1.2.-29.2.

1288
1484
5

-

749
875
3

1092
1288

Cena vključuje: najam apartmaja, uporaba bazena in savne, posteljnina, brisače, 1 garažno mesto, cestnino za alpsko
cesto.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3,50 € po osebi na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan, za končno čiščenje
89 € za tip A (53 m2), 99 € za tip B (75 m2), za varščino 100 € po apartmaju (povrne se ob odjavi, če škode ni bilo).

po svetu
palma.si
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TURRACHER HÖHE

Lega: Koroška, od 1400 - 2205 m /nmv
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Villach - Treffen Radenthein - Patergassen - Turracherhöhe; od Ljubljane 144
km
Športna ponudba: snowboard fun park, tek na smučeh,
zimski adrenalinski tobogan Nocky Flitzer, curling, drsanje
www.turracherhoehe.com

41 km
smučarskih prog

1 gondola

13 km
modre proge

7 vlečnic

umetno
zasnežavanje

22 km
rdeče proge

6 sedežnic

snow park

3 km
črne proge

TURRACHER HÖHE je majhno smučišče, saj z jezerom med obema hriboma predstavlja prav posebno idilo. V bližini poznanega Bad Kleinkircheima,
oddaljenega 20 km. Spodnja postaja glavne žičnice je v bližini ceste. Parkirišče se nahaja v bližini osrednje šest sedežne sedežnice Kornockbahn
(ogrevana sedežnica), kjer se nahaja blagajna in info center z brezplačnim dostopom za internet. Vse proge so povezane, smučati je možno od ene do
druge proge, vendar imejte v mislih, da so smučarske proge razporejene na obeh hribih. Med njima je zamrznjeno jezero, čez katero smučarje peljejo s
sanmi. Priljubljen je tudi tek na smučeh in vožnja s sanmi ali konjsko vprego.

APARTMAJSKO NASELJE ALPENPARK
Naselje luksuzno opremljenih hišk z lastno
savno in masažnim bazenom.
Lega: 500 m od smučišča, 100 m od prve postaje smučarskega avtobusa (razpored prevoza na recepciji)
Chalet: balkon ali terasa, kuhinja, pečica,
zamrzovalnik, pomivalni stroj, kuhinjske
krpe, sat TV, sušilec za lase (brezplačna uporaba, vprašajte na recepciji), brezžični internet wi-fi
1/8 chalet tip A „Zirbenwald I“: 120-130 m2,
2 spalnici, 2 sobi s pogradi, 2 kopalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo
1/11 chalet tip B „Zirbenwald II“: 130-140
m2, 4 spalnice, 1 soba s pogradom, 2 kopalnici, dnevni prostor s kuhinjsko nišo
apartma 1/2 tip A “Enzian”: 32 m2, vse v
enem prostoru, dnevna soba s kuhinjsko
nišo, balkon, kopalnica
apartma 1/2-4 tip B “Edelweiss”: 45 m2, 1
spalnica, hodnik s pogradom, dnevna soba s
kuhinjsko nišo
Opomba: opisi apartmajev so osnovni, del
spalnic ima pograd, apartmaji so po večini
dvoetažni in vsaka brunarica je drugačna.
Možno je doplačilo za dodatne osebe v brunarici.

7 nočitev po apartmaju v €
1/8 Chalet I Zirbenwalt
1/11 Chalet II Zirbenwalt
1/2 app Enzian
1/2-4 app Edelweiss
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA
NA
NA

21.12.-28.12.
1.2.-22.2.
3061
3425
840
1185

28.12.-4.1.
4527
5096
1148
1493

4.1.-1.2.
15.3.-18.4.
1885
2212
653
849
7

22.2.-29.2.

29.2.-15.3.

3528
3883
971
1316

2137
2455
691
943

Cena vključuje: najem apartmaja, porabo elektrike, porabo vode, ogrevanje.
Doplačila na recepciji: za končno čiščenje chaleta 195 €; varščina 350 €; obvezno doplačilo za posteljnino in brisače 13 €
po osebi, za končno čiščenje apartmaja 60 € za Enzian, 90 € za Edelweiss, varščina 100 €; obvezno doplačilo za posteljnino
in brisače 10 € po osebi, za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let).
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BAD KLEINKIRCHHEIM
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Dostop/oddaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke – Villach –
Radenthein - Bad Kleinkirchheim; od Ljubljane 126 km
www.badkleinkirchheim.at

Thermen

Naturschnee-Route

Zirkitzen

Lega: Koroška, 1100 m/nmv

Liegestühle

103 km
smučarskih prog

4 gondole

18 km
modre proge

15 vlečnic

umetno
zasnežavanje

77 km
rdeče proge

7 sedežnic

8 km
črne proge

Snežni bari, wellness centri, restavracije v planinskih kočah na smučiščih in 97% zasneženih prog zagotavlja več užitkov in veselja na smučiščih v BAD
KLEINKIRCHHEIUMU. Bad Kleinkirchheim je prva destinacija v Avstriji, ki je prejela certifikat “Alpski wellness” za svojo izjemno ponudbo. Aktivnosti,
ki jih ponuja smučišče: otroške proge, otroška vlečnica, otroški park, otroški tekoči trak, varstvo otrok, izposoja smučarske opreme, bari, restavracije,
disco klubi, jadralno padalstvo, sankanje, drsanje, kegljanje na ledu, izleti s sanmi, pohodniške poti na visokih nadmorskih višinah, snežne pohodniške
poti in šola smučanja.

DODATNA UGODNOST v Bad Kleinkirchheim!
FAMILY EVRO (1 € - Skipass) 5.1.-8.3.2020.:
6-dnevna smučarska vozovnica za otroke do 12 let samo 6 €! Ob nakupu 6-dnevne odrasle smučarske vozovnice (starši) prejmete
6-dnevno smučarsko vozovnico za otroke do 12 let po ceni od 1 € na dan.
Smučarske vozovnice veljajo samo za Bad Kleinkirchheim / St. Oswald. Smučarska vozovnica velja tudi za kopanje v termah Römerbad od 10-16
ure –smučanje in kopanje NI MOŽNO koristiti v istem dnevu.
Opomba: ugodnosti veljajo samo za izbrane partnerske objekte in samo z rezervacijo aranžmaja v agenciji Palma.
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AVS T R I JA , B A D K L E I N K I RC H H E I M

HOTEL KOLMHOF 4*
Lega: nasproti termalnih vrelcev St. Kathrein,
150 m od žičnice Maibrunn, od centra 200 m
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa,
wellness center cca 200 m2, notranji bazen
povezan z zunanjim ogrevanim bazenom, finska savna, parna kopel, prostor za sproščanje, masaže za doplačilo, fitnes, brezžični internet wi-fi (brezplačno), igralnica, parkirišče
pred hotelom (brezplačno), shramba za smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: sat TV, balkon, sušilec za lase, telefon
1/2+1 Kärnten cca 25-30 m2, dvoposteljna
soba z zakonsko posteljo in 1 dodatnim ležiščem (za otroke do 12 let)
1/2+2 Junior suita Maibrunn cca 36-40 m2,
soba z zakonsko posteljo, delno ločena od
sobe z dvojnim raztegljivim ležiščem (za otroke do 17 let)
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja,
solatni bife, 1 x tedensko gala večerja, 3 x tedensko popoldanski prigrizek
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

4=3

od 14.12.-24.12.2019.

7=6

od 4.1.-1.2.2020.

-8% popusta

za boravke 5 in više noči
od 1.2.-28.3.2020.

FAMILY
EVRO

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B Kärnten
1/2+2 B Junior suite Maibrunn
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

14.12.-24.12.
663
737
2

24.12.-4.1.
1036
1129
7

4.1.-1.2.
812
831
2

1.2.-7.3.
896
971

7.3.-28.3.
840
877
2

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču 6-17 let
50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja, solatni bife, 1 x tedensko gala večerja, 3 x tedensko popoldanski prigrizek, božična in silvestrska večerja, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.

APARTHOTEL ALPENLANDHOF 3*
FIRST MINUTE

Lega: 3 apartmajske hiše ena zraven druge, 100 m od novega termalnega kopališča
St. Kathrein, cca 200 m od žičnice Maibrunnbahn

-10% popusta
za rezervacije do 30.11.2019.

Apartmajska ponudba: zajtrkovalnica, terasa, shramba za smučarsko opremo, brezžični internet wi-fi (breplačno), parkirišče
(brezplačno), garaža (brezplačno, odvisno
od razpoložljivosti), dvigalo
Apartmaji: balkon ali terasa, kuhinjska niša,
sat TV, kopalnica s tušem ali kadjo, sušilec
za lase, apartma studio cca 30 m2, apartma
1/2+2 cca 50 m2 (1 spalnica + dnevni prostor z
raztegljivim kavčem)
Prehrana: zajtrk vključen v ceno
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 5 € na
dan)

FAMILY
EVRO

ZAJTRK
V CENI

4=3 in 7=6

v terminih od 7.12.-26.12.
in od 6.1.-31.1.2020.
(akcije se lahko med seboj kombinirajo)

7.12.-26.12.

3 noči / 7 nočitev po osebi v €

327
327
2

1/2 B studio
NZ
1/2+2 B
NZ
Minimalno bivanje (nočitev)

2.1.-6.1.
(3 noči)
240
240

6.1.-1.2.

1.2.-8.3.

8.3.-29.3.

373
373

420
420

560
560

3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
6-14 let 50%.
Cena vključuje: zajtrk, uporabo garaže, poraba elektrike, vode, ogrevanja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za hišnega ljubljenčka 5 € na dan.
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HOTEL ALMRAUSCH 4*
Lega: cca 250 m od termalnega kopališča St.
Kathrein in žičnice Sonnwiesenbahn
Hotelska ponudba: družinski hotel s kuhinjo;
hotelsko predverje z odprtim kaminom, bar,
vinska klet, restavracija, kavarne, otroška
igralnica, parkirišče, brezžični internet wi-fi,
wellness center z novim panoramskim prostorom za sproščanje, čajni kotiček s sokovi
in sadjem, savna, parna kopel, whirlpool,
infrardeča savna, svetlobna terapija, fitnes,
zunanji bazen

FAMILY
EVRO

Sobe: svetle in udobne, sat TV, sef, sušilec za
lase, kopalni plašč.
1/2 Almrausch, (tip A), cca 22 m2, dvoposteljna soba, balkon
1/2+2 družinska soba Nockalm-Zirbe, (tip
B), cca 27 m2, dvoposteljna soba z dodatnim
ležiščem, balkon
1/2+2 Junior suite Speick: (tip C), cca 28 m2,
dvoposteljna soba z zakonsko posteljo in pogradom, balkon
Prehrana: bogat samopostrežni zajtrk, topla
juha od 12:00 – 16:00 ure, popoldanski prigrizek od 16:00 – 17:00 ure, 5 hodni meni za
večerjo, solatni bife, 1 x tedensko gala večerja

7 nočitev po osebi v €
1/2 B tip Almrausch
1/2+2 B družinska soba tip Nockalm-Zirbe
1/2+2 B junior suite tip Speick
otrok na dodatnem ležišču 2-6 let
otrok na dodatnem ležišču 6-10 let
otrok na dodatnem ležišču 10-17 let
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

13.12.-20.12.
625
663
681
159
300
350

20.12.-6.1.
887
924
943
336
420
500

6.1.-1.2.
719
775
803
159
300
350

1.2.-7.3.
812
877
887
261
340
420

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
17 let 30%.

7=6

od 4.1.-25.1.2020.

Cena vključuje: bogat samopostrežni zajtrk, topla juha od 12:00 – 16:00 ure, popoldanski prigrizek od 16:00 – 17:00 ure,
5- hodni meni za večerjo, solatni bife, 1 x tedensko gala večerja.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 18 let).

APARTMAJI CENTRAL
Lega: cca 500 m od žičnice Kaiserburg in v
bližini termalnega kopališča Römerbad, cca
300 m od žičnice Maibrunnbahn in termalnega kopališča St. Kathrein, postaja smučarskega avtobusa pred apartmajsko hišo, v
neposredni bližini trgovina in restavracija

FAMILY
EVRO

Apartmajska ponudba: apartmaji 1/2+2
tip A, za max. 4 osebe, cca 60 m2, spalnica,
dnevni prostor z raztegljivim kavčem, opremljena kuhinjska niša, kopalnica, sat TV,
brezžični internet wi-fi, radio, kavni aparat,
mikrovalovna, posteljnina, brisače, kuhinjske
krpe, shramba za smučarsko opremo
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po apartmaju v €
1/2+2 tip A
NA
Minimalno bivanje (nočitev)

1.12.-21.12.

21.12.-4.1.

756

1200

4.1.-1.2.
8.2.-15.2.
29.2.-7.3.
636

1.2.-8.2.
15.2.-29.2.
840

7

Cena vključuje: najem apartmaja, porabo elektrike, vode in ogrevanja, posteljnino, brisače in kuhinjske krpe, parkirišče
v garaži.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 16 let), za končno čiščenje 65 € na apartma.
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RESIDENCE MARIAGRAZIA
Lega: 180 m od Kaiserburgbahna, v bližini
termalnega kopališča Römerbad
Apartmaji: TIP za 4-6 oseb 72m²; predsoba,
dnevni prostor (raztegljiv kavč), opremljena
kuhinja (pomivalni stroj, hladilnik z zmrzovalnikom, električna plošča, pečica), sat
TV, 2 spalnici, 2 kopalnici, balkon ali terasa
(južno), brezplačni brezžični internet wi-fi;
posteljnina, brisače in kuhinjske krpe vključene v ceno.

FAMILY
EVRO

21.12.-4.1.
7 nočitev po apartmaju v €
1596
1680
1764

1/4 B
NA
1/4+1 B
NA
1/4+2 B
NA
Minimalno bivanje (nočitev)

4.1.-11.1.
25.1.-1.2.
8.2.-15.2.
29.2.-7.3.
924
984
1080

11.1.-25.1.

1.2.-8.2.

720
780
840

1332
1416
1500

7

Cena vključuje: najem apartmaja, porabo elektrike, ogrevanja in vode, posteljnino, brisače in kuhinjske krpe.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 16 let), za končno čiščenje 90 €.

APARTMAJI RÖMERBAD
Lega: v centru, preprosti apartmaji, rustikalni, tik ob zdravilišču Römerbad, v bližini
žičnice Kaiserburg
FAMILY
EVRO

Ponudba: vsi apartmaji imajo satelitsko televizijo, kuhinjo, štedilnik, hladilnik, aparat
za kavo, toaster, wi-fi, kopalnico, balkon na
jugu, posteljnino, brisače, kuhinjske krpe;
app 1/2+2 tip A, cca 55 m2, za največ 4 osebe, 1 spalnica, dnevna soba z raztegljivim
kavčem;
app 1/4+2 tip B, cca 65-78 m2, za največ 6
oseb, 2 spalnici (zakonska postelja), dnevna
soba z raztegljivim kavčem
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po apartmaju v €
1/2 B tip A
1/2+1 B tip A
1/2+2 B tip A

NA
NA
NA

1/4+2 B tip B
NA
Minimalno bivanje (nočitev)

1.12.-21.12.

21.12.-4.1.

540
624
780

900
1080
1224

1.12.-21.12.
11.1.-25.1.

21.12.-4.1.

840

1620

4.1.-1.2.
8.2.-15.2.
29.2.-7.3.
780
924
1080
4.1.-11.1.
25.1.-1.2.
8.2.-15.2.
29.2.-7.3.
984

1.2.-8.2.
15.2.-29.2.
504
624
780
1.2.-8.2.
15.2.-29.2.
1380

7

Cena vključuje: najem apartmaja, elektriko, vodo, ogrevanje, posteljnino, brisače, kuhinjske krpe.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € na osebo na dan (za osebe, starejše od 16 let), za končno čiščenje 60 €
tip A, 75 € tipa B (doplačilo na apartma).
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Grizzly Resort
GRIZZLY
Resort

Stranach
St. Margarethen
im Lungau
1066 m

Golfplatz Lungau

JUDENBURG
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3x

Tellerlift

od Ljubljane 169 km

70 km leicht = 10 km
smučarskih prog

mi�el = 50 km

2 gondole

schwer = 10km

MY ONLINE

SKITICKET
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zasnežavanje

8 vlečnic

www.katschi.at

o

Katschbergtunnel

A10

70 Pistenkilometer

2xtunel
4erKaravanke
1x
3er - Spittal
3x
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6er
5x
Schlepplift
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Salzburg
München

St. Michael
im Lungau
1075 m

16 Beförderungsanlagen
Položaj:
v pokrajini Salzburg, 1641 m/nmv

na

nA

Oberweißburg

Zederhaus/Muhr

Tamwseg, Unternberg
Tamsweg,

er

h
ba

10 km
c
www.skiline.c
modre
proge
50 km
rdeče proge
10 km
črne proge

6 sedežnic

Na smučišču KATSCHBERG je skoraj vedno sončno in zato vas bo osvojil že prvi dan. Smučišče se razteza čez dva hriba – Aineck in Tschaneck.
Smučišča so na nadmorski višini od 1.640 – 2.220 metra in skoraj vedno zasnežena z naravnim snegom. Proge so odlično pripravljene, zahvaljujoč
najmodernejši opremi. V Katschijevem otroškem svetu je otrokom na voljo zabavni park z Mini-Jetom in risanimi liki.

HOTEL KATSCHBERGHOF 4*
Lega: 50 m od žičnice in smučarske proge,
ski in - ski out odvisno od vremenskih pogojev
Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi (brezplačno), wellness
center na 1000 m2, notranji bazen, spa center s parno kopel, notranja in zunanja finska
savna, zunanja masažna kad, fitnes ter predel za masaže in lepotne tretmaje, igralnica
za otroke, parkirišče pred hotelom, dvigalo
Sobe: vključujejo predel z sedežno garnituro, pisalno mizo, sat TV, sef, sušilec za lase,
wellness torba s kopalnim plaščem; 1/2 soba
18 m2, 1/2+1 soba 25 m2; soba 1/2+2 28 m2
(družinske sobe za 2 odrasli osebi + 2 otroka
imajo ležišče z zakonsko posteljo in raztegljiv
kavč za otroka)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, 4 hodni
meni za večerjo, popoldanski prigrizek od
13:00-14:00 ure (testenine, juha, solatni
bife);

3/4 nočitev po osebi v €

Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo
16 € na dan)

1/2
POL
1/2+1
POL
1/2+2
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

12.12.-15.12.
3 noči

19.12.-22.12.
4 noči

203
223
223
3

205
229
229
4

5.1.-9.1.
12.1.-16.1.
19.1.-23.1.
26.1.-30.1.
1.3.-15.3.
8.3.-12.3.
15.3.-19.3.
4 noči
348
369
369
4

9.1.-12.1.
16.1.-19.1.
23.1.-26.1.
30.1.-2.2.
5.3.-8.3.
12.3.-15.3.
19.3.-22.3.
3 noči
295
316
316
3

9.2.-13.2.
23.2.-27.2.
4 noči

13.2.-16.2.
27.2.-1.3.
3 noči

423
443
443
4

369
389
389
3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-13
let 35% (razen v terminih do 22.12., takrat popust znaša 50%); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 13-17 let
15%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek (od 13:00-14:00 ure), 4 hodni meni za
večerjo.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), za hišne ljubljenčke 16 € na dan.
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FALKENSTEINER HOTEL CRISTALLO 4*S
Lega: na smučišču, SKI IN - SKI OUT
Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi, wellness center - bazen, fitnes, savne in aroma turška kopel, solarij, masaže za doplačilo, otroški
vodni svet in kopališče Falky (obratuje od 8.00-10.00
ure), bazen s toboganom, otroška savna, otroška
turška kopel, animacija za otroke vsak dan od 10-20
ure, igralnica za otroke, garaža (9 € na dan / 54 € na
teden), brezplačni najem otroške opreme (banjica,
baby phone, grelnik stekleničk, termometer, voziček),
prostorno smučarsko skladišče, 2 stavbi zgrajeni leta
2015.; povezan hodnik z glavno stavbo
Sobe: sat TV, radio, balkon ali terasa, sef, brezžični internet wi-fi (brezplačno)
1/2+1 soba comfort: 20 m2, dvoposteljna soba (zakonska postelja), dodatno ležišče za otroka do 15 let.
1/2+2 junior suite comfort: 30 m2, ločena soba z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem
ali niša s pogradom za otroke do 15 let.
1/2+2 deluxe: v novem delu hotela, 32 m2, zakonska
postelja in raztegljiv kavč za otroke do 15 let.
1/2+2 family suite comfort: 38 m2, soba z zakonsko
posteljo, ločena od dnevnega prostora z drsnimi vrati,
manjša otroška soba s pogradom za otroke do 15 let,
soba urejena v klasičnem alpskem slogu.
1/2+3 family suite superior: 40 m2, soba z zakonsko
posteljo, ločena od dnevnega prostora z drsnimi vrati,
manjša otroška soba s pogradom za otroke do 15 let,
soba v modernem slogu, raztegljiv kavč v dnevnem
prostoru.
Prehrana: pijača dobrodošlice, samopostrežni zajtrk,
opoldanski prigrizek (juha, topla predjed, solatni in
desertni bife), popoldanska malica (med 15.30 in 16.30
uro), večerja (izbira med meniji), otroški meni, brezplačni sokovi za otroke v otroškem klubu Falkyland od
10-20 ure.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo 15 € na dan)

FIRST MINUTE

do -20% popusta
za rezervacije do 30.9.2019.

FM -20%

za bivanje od 8.12.-21.12. in od 14.3.29.3.2020. (min. bivanje 5 noči)

FM -10%

SKI IN/OUT

za bivanje od 11.1.-25.1.2020.
(min. bivanje 7 nočitev )

POLNI PENZION

21.12.-28.12.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 comfort
1/2+2 deluxe
1/2+2 junior suite comfort
1/2+2 family suite comfort
1/2+3 family suite superior
otrok na dodatnem ležišču do 3 let
otrok na dodatnem ležišču 3-6 let
otrok na dodatnem ležišču 6-15 let
Minimalno bivanje (nočitev)

1101
1279
1241
1353
1419

PP
PP
PP
PP
PP

411
681

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.
29.2.-21.3.
1344
756
1447
896
1409
868
1484
961
1596
1036
BREZPLAČNO
485
308
803
495
7

1.2.-29.2.
924
1139
1111
1176
1251
364
607

Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, opoldanski prigrizek (juha, topla predjed, solatni
bife), popoldanska malica, večerja z izbiro menija, sokovi za otroke v otroškem klubu Falkyland od 10-20 ure,
doplačilo za silvestrsko večerjo na dan 31.12. znaša od 129 € (samo za osebe od 15 let).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 17 let), za garažo 9 € na dan ali
54 € na teden, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.

FALKENSTEINER CLUB HOTEL FUNIMATION 4*
Lega: na smučišču, SKI IN - SKI OUT

FIRST MINUTE

Novo od leta 2018: posodobljena restavracija, preoblikovana dežela Falky land, otroški vodni svet doživetij
Falky.

za rezervacije do 30.9.2019.

do -20% popusta

Hotelska ponudba: vodni svet Acquapura SPA 2000
m2; notranji in zunanji bazen, savne, masaže, otroški bazen (250 m2) z velikim toboganom, animacija za
otroke od 3 do 12 let od sobote od 10 do 18 ure, ostale
dneve od 9 do 20.30 ure, igralnica za otroke; možnost
varstva za malčke do 3 let (doplačilo).

FM -20%

Sobe: radio, sef, sat TV, večina sob ima balkon ali teraso, brezžični internet wi-fi (brezplačno)

za bivanje od 8.12.-21.12. in od 14.3.29.3.2020. (min. bivanje 5 noči)

1/2 soba comfort: cca 19 m2, dvoposteljna soba brez
možnosti dodatnega ležišča.
1/2+2 družinska soba comfort: cca 27 m2, spalni prostor z zakonsko posteljo, ločen spalni del za otroke s
pogradom za otroke do 15 let, klasično opremljena
soba
1/2+2 družinska soba superior: oprema kot 1/2+2
comfort, moderno opremljena soba
1/2+3 družinska soba deluxe: cca 40 m2, 3 sobe v 2
etažah: soba za starše, soba z 2 ločenimi ležišči, dnevni
prostor z raztegljivim kavčem.
1/2+2 družinska suita superior: cca 38 m2, dnevna
soba, spalni prostor, ločen spalni del s pogradom za
otroke do 15 let.
Prehrana: polni penzion - samopostrežni zajtrk, opoldanski prigrizek “Jause”, samopostrežna večerja,
solatni in desertni bife, vključena pijača pri večerji in
opoldanskem prigrizku (pivo, vino, brezalkoholne pijače)
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.

FM -10%

SKI IN/OUT

za bivanje od 11.1.-25.1.2020.
(min. bivanje 7 nočitev )

POLNI PENZION
PLUS

21.12.-28.12.

7 nočitev po osebi v €
1/2 comfort
1/2+2 družinska soba comfort
1/2+2 družinska soba superior
1/2+3 družinska soba deluxe
1/2+2 družinski suite superior
otrok na dodatnem ležišču do 3 let
otrok na dodatnem ležišču 3-6 let
otrok na dodatnem ležišču 6-15 let
Minimalno bivanje (nočitev)

PP PLUS
PP PLUS
PP PLUS
PP PLUS
PP PLUS

989
1148
1185
1353
1409
392
644

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.
29.2.-21.3.
1139
719
1344
840
1381
896
1540
989
1596
1017
BREZPLAČNO
457
299
747
476
7

1.2.-29.2.
812
952
1008
1129
1204
336
551

Cena vključuje: polni penzion plus, pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, opoldanski prigrizek (juha, topla
predjed, solatni bife), vključena pijača, samopostrežna večerja, vključena pijača, doplačilo za silvestrsko večerjo
na dan 31.12. od 80 € (samo za osebe od 15 let).
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 17 let).
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Bezeichnung & Numerierung
laut Pistenplan

Lega: v pokrajini Salzburg, 1739-2350 m/nmv
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Villach-Tauern
avtocesta do izlaska St. Michael - Mautendorf, Obertauern
ali Villach - Radstadt - Obertauern; od Ljubljane 240 km
www.obertauern.com

100 km
smučarskih prog

2 gondole

60 km
modre proge

6 vlečnic

umetno
zasnežavanje

36 km
rdeče proge
4 km
črne proge

18 sedežnic

Želite doživeti čisti zimski užitek, medtem ko drugje z neba ni padla niti ena snežinka? Ali se je sneg drugje že zdavnaj raztopil? OBERTAUERN je
najvišje ležeče smučišče dežele Salzburg – je eno od smučišč, kjer je sneg zagotovljen. Zaradi ugodne geografske lege ima veliko snega in prav to
je razlog, da je Obertauern tradicionalno eno izmed smučišč, kjer se smučarska sezona začne že konec novembra in traja vse do začetka maja. kar
zagotavlja odlične pogoje za vrhunsko smučanje.

VALAMAR OBERTAUERN HOTEL 4*
Lega: na 1.700 m nadmorske višine, na smučišču (ski in – ski out); bivši hotel Petersbuhel
Hotelska ponudba: Maremonti hotelska restavracija (kombinacija sredozemske, avstrijske in mednarodne kuhinje), otroški kotiček
Maro s posebnim otroškim bifejem, show
cooking, wine bar, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), wellness (cca. 420 m2), jacuzzi
(NOVO v letu 2020), parna kopel, infrardeča
savna, finska savna, turška savna, prostor za
sproščanje, masaža (za doplačilo), solarij (za
doplačilo), fitnes, otroški Maro klub za otroke
od 3 do 12 let (od 20.12.-15.3.2020.), otroška
igralnica, kino kotiček, igralnica z video igrami (Playstation, Nintendo Wii), animacijski
program, 3 shrambe za smučarsko opremo,
popust za najem smučarske opreme, brezplačno parkirišče v garaži, dvigalo
Sobe: superior cca 24-31 m2, pogled na gore,
sat TV, telefon, sušilec za lase, sef, tuš v kopalnici
Prehrana: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja 3 x tedensko, delno postrežena večerja 4x tedensko, popoldanski prigrizek
Opomba: nočno smučanje (vsak ponedeljek
in četrtek)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo
29 € na dan)

SKI IN/OUT

30.11.-6.12.
8.12.-20.12.
29.3.-21.4.
1017
3

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 superior
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

6.12.-8.12.
20.12.-24.12.
8.3.-29.3.
1073

24.12.-26.12.
1.2.-8.3.
1185

26.12.-6.1.

6.1.-1.2.

1288

1101

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 4 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 4-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 20%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk; samopostrežna večerja, popoldanski prigrizek, uporaba wellnessa, uporaba garažne hiše.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za božično večerjo 24.12. 45 € po osebi
(otroci 22 €), za silvestrsko večerjo 31.12. 63 € po osebi (otroci 30 €), za hišnega ljubljenčka 29 € na dan.
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SCHLADMING
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Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Villach - tunel
Visoke Ture - Radstadt - Schladming - Haus;
od Ljubljane 205 km
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Lega: znani smučarski center na Štajerskem, 750 m / nmv v
sistemu Skiverbund Amadee

123 km
smučarskih prog

64 km
modre proge

8 gondol

14 vlečnic

68 km
rdeče proge

22 sedežnic

8 km
črne proge

Smučišče SCHLADMING - PLANAI (1894 m/nmv)
www.planai.at

Smučarsko središče SCHLADMING v pokrajini avstrijske Štajerske sestavljajo štiri gore povezane s progami (Hauser Kaibling, Planai, Hochwurzen
in Reiteralm), je del poznanega smučarskega območja SKI AMADE. Schladming je znan po nočnem slalomu in FIS dirki v svetovnem pokalu na črni
progi do centra Schladminga, kjer ga spremlja na tisoče obiskovalcev. Mesto je polno trgovin, barov, restavracij in marketov. Smučišče ima eno
najsodobnejših zasneževalnih sistemov v Evropi in nudi nočno smuko na 3 km smučarski progi. V letu 2018 je bilo smučišče ocenjeno z 5*.

SPORTHOTEL ROYER 4*
Lega: 300 m od žičnice, 5 minut hoje od žičnice Planai, 500 m od centra
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, wellness center, notranji bazen, savna,
parna kopel, prostor za sproščanje, brezžični
internet wi-fi (brezplačno), shramba za smučarsko opremo, parkirišče, dvigalo
Sobe: sat TV, telefon, radio, sef, sušilec za
lase, mini bar, balkon / terasa
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo
20 € na dan)

23.11.-21.12.
14.3.-18.4.
812

7 nočitev po osebi v €
1/2+1
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.

1.2.-22.2.

971

1400
7

1017

1157

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-4 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
4-10 let 23 € na dan; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 10-15 let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem
ležišču od 15 let 20%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan, za hišnega ljubljenčka 20 € na dan, za silvestrsko večerjo
92 € (31.12.), otroci do 12 let 47 €, za garažo 10 € na dan.
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HOTEL FERIENALM 4*
Lega: 800 m od centra Schladminga, 50 m
od postaje smučarskega avtobusa, 1 km od
žičnice Planai
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, brezžični internet wi-fi (brezplačno), sef
na recepciji, shramba za smučarsko opremo,
parkirišče, dvigalo
Sobe: tip Schladming, cca 22 m2, samo dvoposteljne sobe, balkon ali terasa, sat TV, sušilec za lase
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo
12 € na dan)

3, 4, 7 nočitev po osebi v €
1/2 B tip Schladming
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

od 5.1.-26.1., 15.3.-29.3.2020.

POL

22.12.-26.12.
4 noči
427
4

26.12.-29.12.
3 noči
320
3

29.12.-5.1.
2.2.-1.3.
971

5.1.-2.2.
1.3.-29.3.
747
7

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, solatni bife, božično večerjo 25.12., silvestrsko večerjo 31.12.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 12 € na dan,
za otroško posteljico 5 € na dan.

M A L L N I T Z / M Ö L LT A L E R G L E T S C H E R

Lega: Koroška, 1200 m/nmv

17,4 km
smučarskih prog

5,2 km
modre proge

Smučišče MÖLLTALER GLETSCHER (1200 – 3120 m/nmv)

2 vlečnici

7 km
rdeče proge

www.gletscher.co.at

5 sedežnic

4,5 km
črne proge

Smučišče: od 1200 do 3120 m/nmv
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Villach - Spittal Obervellach - Mallnitz; od Ljubljane 174 km
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ANKOGEL

MALLNITZ je smučarska destinacija v nacionalnem
parku Visoke Ture z dostopom do smučišča ANKOGEL
in Mölltaler Gletscher. Mölltaler Gletscher je edino
ledeniško smučarsko središče Koroške, kjer se sezona
začne že konec septembra. Velika prednost smučišča
je dolga pred in po sezona. Čeprav je to smučišče
zaradi 671 m višinske razlike ima strma pobočja, ki so
primerna tudi za manj izkušene smučarje. Smučanje je
omogočeno skozi skoraj vse leto.
12,8 km
smučarskih prog
5 vlečnic

2 sedežnic
2,8 km
modre proge
5 km
rdeče proge
5 km
črne proge

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
FAMILY PLUS

pri nakupu smučarskih vozovnic za 2 odrasli osebi + 2 otroka (6-18 let), vsak naslednji otrok od 6-18 let prejme BREZPLAČNO smučarsko vozovnico!

BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 6 LET
Osebe do 18 let plačajo otroško smučarsko vozovnico!

SMUČARSKE VOZOVNICE

SKI HIT KÄRNTEN / OSTTIROL 2019 / 2020
(velja za smučarske centre Sillian, Grossglockner resort (Matrei-Kals), St Jakob, Mölltaler Gletscher in Ankogel Bergbahnen Mallnitz)
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE/ CENA V €
Odrasli: 247
Otroci rojeni 2001.-2013. (6-18 let.) 925 kn

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: objavljene cene smučarskih vozovnic veljajo samo za vozovnice kupljene ob rezervaciji nastanitve. Ob predložitvi voucher-ja, prejmete vozovnice na blagajni
gondole. Za nakup Family plus vozovnic je potrebno predložiti dokazila iz katerih je razvidno, da ste družina.

FERIENHOTEL ALBER 3*
Lega: v centru Mallnitza, stoji sredi narodnega parka Visoke Ture na Koroškem,
sestavljen je iz 3 objektov, ki so povezani s
hodniki (glavna zgradba hotela, depandansa
Sportalm in depandansa Tauernhof), postaja
smučarskega avtobusa pred hotelom
Hotelska ponudba: restavracija, bar, finska
savna, zeliščna savna, turška kopel, whirlpool, namizni tenis, fitnes; “Alber otroški klub”
z 8-urnim programom za otroke od 3 let,
shramba za smuči
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro 3 menijev
Sobe: telefon, sat TV, sušilec za lase, sef
TIP A - soba 1/2+1 Tauernhof 3* (sobe v glavni
zgradbi Tauernhof)
TIP B - soba 1/2+1 Alpenhotel 4* (sobe v glavni zgradbi ali v depandansi Sportalm)
TIP C - soba 1/2+2 junior suite (cca 45 m2, v
glavni zgradbi, mini bar, wc ločen od kopalnice)

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 Tauernhof 3*
1/2+1 Alpenhotel 4*
1/2+2 suite Alpenhotel 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

19.12.-21.12.
6.1.-7.2.
28.2.-13.4.
457
523
597

21.12.-26.12.
2.1.-6.1.
7.2.-28.2.
523
597
663
1

26.12.-2.1.
625
737
924

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 10 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 10-14
let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14-18 let 50%
odrasla oseba na dodatnem ležišču 30%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk z ekološkim kotičkom, 4 hodni meni za večerjo (1x vegetarijanski), solatni bife, 1 x
na teden gala večerja z živo glasbo, popoldanski prigrizek, uporaba wellness centra (finska savna, zeliščna savna, parna
kopel, whirpool, fitnes), brezžični internet wi-fi, varstvo otrok od 3 let (8 ur dnevno od ponedeljka do petka), uporaba
igralnice za otroke, uporaba sobe za namizni tenis.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 3,10 € po osebi na dan, 0,66 € za otroke od 6-16 let
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HEILIGENBLUT

Lega: Koroška, od 1300 - 2902 m/nmv
Dostop/oddaljenost: Ljubljana – Karavanke – Obervellach izhod Kleindorf -Stall – Winklern - Heiligenblut; od Ljubljane
216 km
Smučišče HEILIGENBLUT – GROSSGLOCKNER
(1300 – 2902 m/nmv)
www.gross-glockner.at

55 km
smučarskih prog

4 gondole

20 km
modre proge

7 vlečnic

34 km
rdeče proge

1 sedežnic

1 km
crne staze

Smučišče HEILIGENBLUT, nudi za vsakega nekaj. Heiligenblut je sestavni del Visoke Ture in je eno od treh smučišč v sklopu istoimenskega
nacionalnega parka Visoke Ture (Ankogel/Mallnitz, Mölltaler gletscher in Heiligenblut). V središču mesta se nahaja gondol, ki vas popelje do centralne
postaje Rossbach (1752m), do katere lahko pridete z avtomobilom, seveda odvisno od vremenskih razmer.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 10 LET (2010 L.) SNOW MAN VOZOVNICA 3 € NA DAN
ob nakupu 1 smučarske vozovnice za odrasle

SMUČARSKE VOZOVNICE

HEILIGENBLUT / GROSSGLOCKNER
22.12.-4.1. / 2.2.-14.3.
Odrasli: 227

Mladi (2001.-2004.): 180

6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE / CENA V €
Otroci (2005.-2014.): 113
Upokojenci (roj.pred letom 1954): 180

Odrasli: 207

Mladi (2001.-2004.): 167

Otroci (2005.-2014.): 103

5.1.-1.2. / 15.3.-13.4.

Upokojenci (roj.pred letom 1954): 167

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja. Ob predložitvi voucherja prejmete vozovnico na blagajni gondole.
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HOTEL NATIONALPARK LODGE GROSSGLOCKNER 4*
Lega: v centru mesta, 50 m od žičnice
Hotelska ponudba: restavracija, bar, savna,
notranji bazen (7x14 m), fitnes, parna kopel,
brezžični internet wi-fi (brezplačno), otroška
igralnica, shramba za smučarsko opremo,
parkirišče
Sobe: sat TV, brezžični internet wi-fi (brezplačno), mini bar, sušilec za lase, kopalnica
s kadjo ali tušem, comfort soba cca 21 m2,
superior soba cca 25 m2, spalni prostor in
dnevni prostor
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski
prigrizek, večerja z izbiro menija

7 nočitev po osebi v €
1/2 comfort
1/2+1 superior
otrok na dodatnem ležišču do 4 let
otrok na odatnem ležišču4-7 let
otrok na odatnem ležišču 7-16 let
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

7.12.-23.12.
7.1.-1.2.
14.3.-4.4.
859
933

23.12.-26.12.
3.1.-7.1.
1.2.-22.2.
952
1036
BREZPLAČNO
383
523
1

22.2.-14.3.
905
1008

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, večerja z izbiro menija.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso

HOTEL POST 4*
Lega: neposredno ob smučišču in žičnici, v
centru mesta
Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center na 240 m2, savna in parna kopel
(od 14:00 – 20:00 ure), notranji bazen (od
08:00 – 20:00 ure), masaže za doplačilo,
vinska klet, namizni tenis, internetni kotiček,
brezžični internet wi fi (brezplačno), shramba
za smučarsko opremo, garaža za doplačilo,
parkirišče brezplačno (odvisno od razpoložljivosti), dvigalo

FIRST MINUTE

do -10% popusta
za rezervacije do 31.10.2019.

SKI IN/OUT

Sobe: radio, sef, sat TV, sušilec za lase, brezžični internet wi fi (brezplačno), balkon,
otroška posteljica (brezplačno, s predhodnim
povpraševanjem in najavo); sobe economy
cca 17 m2 (samo dvoposteljne), sobe standard
z balkonom cca 29 m2 (možnost dodatnega
ležišča)
Prehrana: samopostrežni zajtrk s toplimi jedmi na zahtevo, večerja, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo 12 €
na dan)

7.12.-21.12.
21.3.-13.4.
467
541
BREZPLAČNO
50%

21.12.-28.12.
28.12.-4.1.
4.1.-1.2.
1.2.-22.2.
22.2.-21.3.
1/2 economy
POL
691
775
607
1/2+1 B standard
POL
765
849
681
otrok na dod. ležišču do 6 let
BREZPLAČNO
otrok na dod. ležišču 6-16 let
50%
otrok na dod. ležišču do 11 let
BREZPLAČNO
otrok na dod. ležišču 11-16 let
50%
otrok na dod. ležišču stariji od 16 let
35%
Minimalno bivanje (nočitev)
2
7
2
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, Soup Pot od 14:00-15:00 ure, večerja izbira menija, solatni bife, božično in silvestrsko večerjo.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,60 € po osebi na dan (za osebe od 17 let), za hišnega ljubljenčka 12 € na dan.
7 nočitev po osebi v €
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DOLINA GASTEIN
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in Dorfgastein sodijo med najboljše smučarske in termalne
kraje v Avstriji. To je idealen kraj za ljubitelje dobrega
smučanja in razburljivega nočnega življenja.
Športna ponudba: 2 termalna centra, teniška dvorana,
umetno drsališče
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke – Villach – Spittal Mallnitz (autovlak) - Bad Gastein; od Ljubljane 220 km
Smučišče SKI AMADE 840-2.300 m/nmv
www.gastein.com

830 m
D12

44
Einkehr‘s
Schluckerl
Schirmbar
Thomaselli

Dolina Gastein z Bad Gastein, Bad Gastein, Bad Hofgastein

Dorfgastein

Hoamroas
Stub‘n

D1d

Salzburg - Munich
Solarbad
Unterberg
Gastein Mühlbachloipe

100 km
smučarskih prog

6 gondol

34 km
modre proge

5 vlečnic

umetno
zasnežavanje

60 km
rdeče proge

10 sedežnic

4 km
črne proge

Dolina GASTEIN se nahaja v pokrajini Salzburg in spada med največje avstrijske smučarske regije SKI AMADE. Ta zajema smučarske centre:
Stubnerkogel-Angertal-Schlossalm, Dorfgastein-Grossarl, Graukogel in Sportgastein. Prihod v mesta, Bad Gastein, Bad Hofgastein in Dorfgastein je
poseben, saj v Mallnitzu vozi avtovlak, ki skozi alpski prelaz skrajša pot do Bad Gasteina, ki je tudi največje mesto v dolini. Zaradi odlične lokacije,
ker se nahaja sredi doline Bad Hofgastein (9 km oddaljen od Bad Gasteina) je idealna destinacija za nastanitev, medtem ko je slikovit Dorfgastein (8
km oddaljen od Bad Hofgasteina) najbolj oddaljen, ampak tudi ugodnješi. Posebna atrakcija je 140 m dolg viseči most na Stubnerkoglu nad 28 metri
globine. Celotna dolina je obogatena s termalnimi izviri.
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AVS T R I JA , B A D G A S T E I N / B A D H O FG A S T E I N

BAD GASTEIN, HOTEL EDEN ROCK 3*
Lega: v Bad Gasteinu, 100 m od centra, 300
m do smučišča, 150 m od postaje smučarskega avtobusa, 5 minut hoje do žičnice „The
Stubnerkogelbahn“

FIRST MINUTE

do -10% popusta
za rezervacije do 31.10.2019.

Hotelska ponudba: restavracija „Angelo“
(zelo priljubljena v Bad Gasteinu), dvigalo,
shramba za smučarsko opremo, pub „Eden“
(Irish), brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Sobe: obnovljene v letu 2015., sat TV, radio,
telefon, sef, sušilec za lase, pogradi v štiriposteljnih sobah, soba 1/2 min/max 2 osebe,
soba 1/3 min/max 3 osebe, soba 1/4 min/max
4 osebe
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija
POMEMBNO: Restavracija Angelo za zajtrk in restavracija Wildbad za večerjo sta
zaprti ob četrtkih, zato ta dan storitev
polpenziona ni mogoča. Cena ostane nespremenjena.

7 nočitev po osebi v €

7=6

v terminih od 4.1.-8.2.
in 7.3.-11.4.2020.

1/2
1/3
1/4
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

14.12.-21.12.
25.1.-8.2.
29.2.-14.3.
737
644
579

21.12.-28.12.
8.2.-29.2.

28.12.-4.1.

4.1.-25.1.
14.3.-11.4.

821
691
635

896
765
681

653
551
448

7

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, turistično takso.
Doplačila na recepciji: za silvestrsko večerjo 31.12. 38 € po osebi.

BAD HOFGASTEIN, HOTEL DAS ALPENHAUS GASTEINARTAL 4*
Lega: 300 m od žičnice, postajal smučarskega avtobusa, 300 m od centra mesta
Hotelska ponudba: restavracija, bar, wi-fi,
SPA površina na 2.000 m2, notranji bazen,
savna, whirlpool, fitnes, masaža z doplačilom, parna kopel, soba za sprostitev, sejna soba, dvigalo, parkirišče, 10 € na dan),
shramba za smučarsko opremo
Sobe: satelitska TV, sef, mini bar, radio, telefon, balkon ali terasa;
1/2 balkon, tip “Alpenwohnen S” (tip A)
1/2+1 balkon, tip “Alpenwohnen M” (tip B)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, izbira menija pri večerji, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 12 €
na dan)

3.11.-21.12.

7 nočitev po osebi v €

7=6

v terminih 3.11.-21.12., 6.1.-4.4.2020.

4=3

samo za prihode v nedeljo in
ponedeljek od 3.11.-21.12. in od 6.1.4.4.2020.

21.12.-28.12.
1.2.-29.2.

28.12.-6.1.

6.1.-1.2
29.2.-4.4.

1/2 B tip S
POL
803
1167
1307
831
1/2+1 B tip M
POL
877
1232
1381
905
Minimalno bivanje (nočitev)
1
5
1
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. nima
popusta; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-15 let 50%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. 100%;
2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15-18 let 20%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. nima popusta;
2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 18 let 10%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. nima popusta.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, izbira menija pri večerji, solatni bife, uporaba SPA centra na 2.000 m2.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,40 € po osebi na dan, za garažo 10 € na dan, za hišnega ljubljenčka 12 € na
dan, za božično večerjo 24.12. 34 € po osebi, za silvestrsko večerjo 31.12. 134 € po osebi.
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Lega: v pokrajini Salzburg, 850 m/nmv; v sustavu Skiverbund
Amade
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - tunel visoke TureFlachau - Filzmoos/Altenmarkt; od Ljubljane 268 km

FILZMOOS je romantična avstrijska vasica, ki se nahaja v
dolini ob vznožju Dachsteina in je del smučarske regije SKI
AMADE. Od znanega mesta Flachau je oddaljena 10 minut
vožnje. Flachau je rojstni kraj Hermana Maierja in kraj, kjer
vsako leto poteka tekma svetovnega pokala. Je idealno
smučišče za družine z dobrimi hoteli, ki se nahajajo v
neposredni bližini smučišč. Smučišče je primerno za
začetnike in za tiste, ki želite obnoviti smučarsko znanje.
V mestu najdete različno turistično ponudbo ter izredno
prijetno atmosfero s poudarkom na družini.
Največja prednost smučišča FLACHAU je bližina avtoceste
in preprost ter hiter dostop. Kljub velikemu številu
smučarjev, na žičnicah skoraj ni gneče. Proge so dolge
in lepo urejene, zato nudijo odlično smuko. Proga Flying
Mozart je dolga 4,3 km, na glavni postaji Achter Jet pa
lahko uživate v nočnem smučanju. Številne trgovine,
restavracije, bari in drugih vsebin (sankanje, naravno in
umetno drsališče, hokej na ledu…) bodo poskrbeli za vaš
nepozaben dopust. Iz mesta Flachau prihaja tudi znani
avstrijski smučar Hermann Maier, po katerem se imenuje
proga, ki je zelo priljubljena in po kateri vsako leto poteka
tekma svetovnega pokala.
WAGRAIN se nahaja v neposredni bližini avtoceste
in 50 km od Salzburga. Snow Space Salzburg je nova
blagovna znamka, ki deluje od sezone 2017/2018, pod
njenim okriljem pa so združena in povezana tri avstrijska
smučišča: Flachau, Wagrain in St. Johann. Vse tri proge
so med seboj povezane v eno izmed najbolj modernih
in največjih tovrstnih naprav na svetu (sprejme kar 130
potnikov), imenovano zračni tramvaj G-Link Wagrain. Je
edinstvena, saj edina na svetu povezuje dva hriba prečno
nad dolino.

ACHTUNG! Nächtliche Skipistensperre laut Verordnung beachten.
Während dieser Zeit keine Gefahrensicherung!
Verletzungsgefahr durch Pistenbearbeitung – Spurrinnen, Windenseile,
freiliegende Kabel und Schläuche der Beschneiungsgeräte.

P
RODELBAHN

Hermann Maier Tour
Snow Space Salzburg
Challenge

Smučišče FILZMOOS - NEUBERG (1057 - 1600 m/nmv)

www.filzmoos.at

13 km
smučarskih prog

1 gondola

6 km
modre proge

5 vlečnic

umetno
zasnežavanje

6 km
rdeče proge
1 km
črne proge

2 sedežnic

Smučišče SKI AMADE

www.flachau.at

284 km
smučarskih prog

13 gondol

74 km
modre proge

136 vlečnic

umetno
zasnežavanje

149 km
rdeče proge
25 km
črne proge

21 sedežnic

Smučišče WAGRAIN - SNOW SPACE SALZBURG - SKI AMADE
(850 - 2000 m /nmv)
120 km
smučarskih prog

9 gondol
+ 2 kabinske

30 km
modre proge

18 vlečnic

umetno
zasnežavanje

81 km
rdeče proge

17 sedežnic
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4 km
črne proge

AVS T R I JA , F L I Z M O O S

HOTEL BISCHOFSMÜTZE 4*
Lega: v centru mesta, od žičnice 300 m, postaja smučarskega avtobusa pred hotelom
(do Flachau 10 minut vožnje), annex sobe
oddaljene 300 m od hotela (gosti v annexu
imaju brezplačni vstop v rekreacijski center
v Filzmoosu, notranji in zunanji bazen, savna,
doplačilo za vstop v hotelski SPA center)
Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center na cca 70 m2, notranji bazen,
fitnes, finska savna, infrardeča savna, prostor
za sproščanje, parna kopel, masaža za doplačilo, otroška igralnica, brezžični internet
wi-fi (brezplačno), shramba za smučarsko
opremo, parkirišče (brezplačno), garaža (za
doplačilo), dvigalo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, balkon, mini
bar, sef, sobe 1/2 annex cca 17 m2, sobe 1/2+1
annex cca 20 m, sobe v annexu niso kategorizirane;
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko gala
večerja, 1 x tedensko popoldanski prigrizek
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

4=3

od 15.12.-19.12.2019.

7=6

v terminih 4.1.-18.1. in 21.3.-4.4.2020.

7 nočitev po osebi v €
1/2 annex
1/2+1 annex
1/2
1/2+1
Minimalno bivanje (nočitev)

14.12.-21.12.

28.12.-4.1.

476
513
616
672
3

896
952
1064
1120
7

POL
POL
POL
POL

4.1.-18.1.
25.1.-1.2.
513
607
691
747
4

1.2.-8.2.
15.2.-29.2.
747
784
859
915

8.2.-15.2.

29.2.-4.4.

700
737
812
868

541
579
681
737
4

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-16
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 16 let 30%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko gala večerja,
1 x tedensko popoldanski prigrizek, božična in silvestrska večerja (31.12.).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.

HOTEL HANNESHOF 4*
Lega: v centru Filzmoosa, 250 m od smučišča, postaja smučarskega avtobusa 50 m
od hotela (do Flachau 10 minut vožnje)
Hotelska ponudba: restavracijo, bar, wellness območje okoli 450 m2, notranji bazen,
parno kopel, savno, infrardečo sobo, masažo, jacuzzi, fitnes, igralnico, wi-fi (brezplačno), parkiranje (brezplačno). shramba
za smučarsko opremo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, radio, telefon,
balkon, sobe 1/2+2 cca 29 m2
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko gala
večerja, dnevno sladice od 16.00 do 17.00
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

7 nočitev po osebi v €
1/2 B
POL
1/2+2 B
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

14.12.-21.12.

28.12.-4.1.

560
616
4

1064
1120
7

4.1.-18.1.
25.1.-1.2.
691
747
4

1.2.-29.2.

29.2.-14.3.

14.3.-4.4.

859
915
7

737
793

691
747
4

4=3

Popusti: 2 odrasle osobe i otrok na pomoćnom ležišču do 6 let 100%; 2 odrasle osobe i otrok na pomoćnom ležišču 6-15
let 50%; 2 odrasle osobe i otrok na pomoćnom ležišču stariji od 15 let 30%.

7=6

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko gala večerja, dnevne sladice od
16:00 – 17:00 ure, božična in silvestrska večerja, parkirišče.

od 15.12.-19.12.2019.
4.1.-18.1. in 21.3.-4.4.2020.

Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.
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AVS T R I JA , F L I Z M O O S

HOTEL ALPENKRONE 4*
Lega: na mirni lokaciji nad krajem Filzmoos,
primeren za družine, cca.100 m od centra
mesta in smučišča, postaja smučarskega
avtobusa pred hotelom

FIRST MINUTE

do -5% popusta
za rezervacije do 31.10.2019.

Hotelska ponudba: wellness center (obratuje dnevno od 15:00-20:00 ure), notranjii
bazen (5 x 8 m), solarij, fitnes, savna, masaža
za doplačilo, restavracija, bar s kaminom, terasa, namizni tenis, parkirišče (brezplačno),
shramba za smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: cca 24 m2, sat TV, balkon ali terasa
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja - 4
hodni meni (2 glavni jedi po izbiri), solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo 15 €
na dan)

7=6

v terminih 11.1.-1.2. in 7.3.-21.3.2020.

7=5

od 21.3.-29.3.2020.

FM -5% popusta
za rezervacije do 31.10.2019. in
termine bivanja od 21.12.-28.12. in od
4.1.-29.3.2020. (first minute se lahko
kombinira s posebno ponudbo 7=5 in
7=6)

7 nočitev po osebi v €
1/2+1
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

476

765

4.1.-1.2.
7.3.-29.3.
448

1.2.-22.2.

22.2.-29.2.

29.2.-7.3.

513

569

467

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 5 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 5-13
let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 13 let 30%.
Cena vključuje: samopotrežni zajtrk, klasično strežena večerja (izbira menija), božično večerjo (24.12.), obvezno doplačilo
za silvestrsko večerjo (31.12.).
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.

AVS T R I JA , WAG R A I N

WANDERHOTEL ERIKA 3*
Lega: 200 m od centra in vodnega sveta Ski
Amade, 50 m od postaje smučarskega avtobusa, 850 m od spodnje gondole Flying Mozart
Hotelska ponudba: hotel obnovljen leta
2018, restavracija, bar, finska savna, bio savna, prostor za sproščanje, otroška igralnica,
shramba za smučarsko opremo, parkirišče
(brezplačno), brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Sobe: sat TV, sušilec za lase, sef, balkon,
telefon; družinska soba z dvema dodatnima
ležiščema ali pogradi
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, večerja z izbiro menija, solatni
bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B
ALL INCL light
1/2+2 B družinska soba
ALL INCL light
otrok na dod. ležišču 3-6 let
otrok na dod. ležišču 6-14 let
otrok na dod. ležišču 14-16 let
Minimalno bivanje (nočitev)
ALL INCLUSIVE
LIGHT

7=6

OD 14.12.-21.12.2019.

7.12.-21.12.
21.12.-28.12.
21.3.-13.4.
1.2.-22.2.
541
635
579
672
BREZPLAČNO
215
261
4

28.12.-4.1.
709
747
140
233
310
7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk od 07:30 – 09:30 ure, večerjo z izbiro menija, solatni bife, 1x
tedensko samopostrežna večerja (ob nedeljah), popoldanski prigrizek od 15:30 – 17:00 ure (brez pijače), 10% popust za
najem smučarske opreme, Salzburger Sportwelt kartica z mnogimi popusti, vstop (sezonsko) v pustolovski vodni svet Ski
Amadé (3 ure na dan med bivanjem), parkirišče.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let)
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AVS T R I JA , WAG R A I N

ANONYME PENSIONEN WAGRAIN (sobe)
Lega: lokalna penziona v mestih Wagrain in
Kleinarl
Sobe: dvoposteljne z možnostjo dodatnega
ležišča, tuš ali kad v kopalnici, wc
Prehrana: kontinentalni zajtrk
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 5 € na
dan)
Dodatna ugodnost: vključen vstop in uporaba wellness centra „Water World“ v Wagrainu (3 ure na dan)
Pomembno: ime objekta izveste ob rezervaciji.

7 nočitev po osebi v €
7.12.-21.12. 21.12.-4.1.
4.1.-25.1.
25.1.-22.2. 22.2.-29.2. 29.2.-11.4.
1/2
NZ
355
373
299
345
364
261
1/2+1
NZ
355
373
299
345
364
261
Minimalno bivanje (nočitev)
3
7
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-11 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
11-16 let 50%.
Cena vključuje: kontinentalni zajtrk, vključen vstop in uporaba wellness centra „Water World“ v Wagrainu (3 ure na dan).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 5 € na dan.
Pomembno: ime objekta izveste ob rezervaciji.

ZELL AM SEE / KAPRUN

Smučišče ZELL AM SEE – KAPRUN se nahaja v pokrajini Salzburg obkrožen z visokimi gorami. Nekdanje rudarsko mesto Kaprun, kot prvo ledeniško
smučišče v Avstriji, se je spremenilo v moderno smučarsko naselje s trgovino, tavernami, pubi in veliko drugimi aktivnostmi.
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AVS T R I JA , Z E L L A M S E E / K A P R U N
Lega: v pokrajini Salzburg, Zell am See, 757 m/nmv; Kaprun
786 m/nmv
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Villach - Spittal Mallnitz (autovlak) - Zell am See / Kaprun;
od Ljubljane 240 km km
Smučišče EUROPA - SPORTREGION ZELL AM SEE
(Schmittenhöhe), 757-2000 m/nmv

77 km
smučarskih prog

25 km
modre proge

5 gondol +
2 kabinske

9 vlečnic

27 km
rdeče proge

10 sedežnic

25 km
črne proge

Smučarsko področje KAPRUN (Kitzsteinhorn, Maiskogel): 800-3029 m/nmv (ledenik); šola smučanja; ski autobus vključen v ceno tedenske smučarske
vozovnice; vrtec na snegu; smučarska sezona traja celo leto (Kitzsteinhorn)
41 km
smučarskih prog

4 gondole

13 km
modre proge

8 vlečnic

umetno
zasnežavanje

25 km
rdeče proge
3 km
črne proge

5 sedežnic

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 6 LET

(rojeni leta 2014 in mlajši, potrebna fotografija), v spremstvu odrasle osebe, ki je kupila smučarsko vozovnico za isti termin (1 odrasla = 1
brezplačna otroška smučarska vozovnica)

ZELL AM SEE / KAPRUN 2019 / 2020
29.11.-20.12./21.3.-13.4.
Odrasli: 251
21.12.-20.3.

Odrasli: 280

SMUČARSKE VOZOVNICE
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE / CENA V €
Otroci (2004.-2013.) 125
Mladi (2001.-2003.): 188
Mladi (2001.-2003.): 209

Otroci (2004.-2013.) 140

Doplačilo (varščina): za Key Card 2 € po osebi.
Opomba: cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja. Ob predložitvi voucherja prejmete vozovnico na blagajni gondole.
Za koriščenje otroške/mladinske smučarske vozovnice je potrebno predložiti osebni dokument. Nočno smučanje je vključeno v ceno smučarske vozovnice.
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HOTEL LATINI 4*
Lega: v centru mesta Schuttdorf, 300 m od
žičnice, 100 m od postaje smučarskega avtobusa

FIRST MINUTE

do -5% popusta
za rezervacije do 27.9.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi, notranji bazen, savna,
fitnes, masaže za doplačilo, parna kopel, infrardeča savna, prostor za sproščanje, dvorana za sestanke, dvigalo, parkirišče, garaža,
shramba za smučarsko opremo
Sobe: sat TV, sef, radio, telefon, delno z balkonom ali teraso
1/2+2 Alpenrose (tip A), cca 20 m2
1/2+2 Enzian (tip B), cca 24 m2
1/2+2 Junior suite Edelweiss (tip C), cca 35
m2, minimalno 3 osebe v sobi
Prehrana: samopostrežni zajtrk do 10:30
ure, večerja z izbiro menija, solatni bife, popoldanski prigrizek (od 15:00 – 17:00 ure)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo na
recepciji 15 € na dan)

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 Alpenrose
1/2+2 Enzian
1/2+2 junior suite Edelweiss
otrok na pom. ležišču do 3 let
otrok na pom. ležišču od 3-7 let
otrok na pom. ležišču od 7-12 let
otrok na pom. ležišču stariji od 12 let
Minimalno bivanje (nočitev)

-10%

od 21.12.-28.12., 22.3.-14.4.2020.

POL
POL
POL

6.12.-21.12.
6.1.-1.2.
22.3.-30.4.
719
821
933

21.12.-28.12.
9.2.-1.3.

28.12.-6.1.

1017
1045
1120
1148
1195
1223
BREZPLAČNO
150
280
392
7

3

1.2.-9.2.
859
961
1073

3

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk do 10:30 ure, popoldanski prigrizek (od 15:00 – 17:00 ure), izbor menija za večerjo,
solatni bife, 1 x tedensko živa glasba, 10% popust na izposojo smučarske opreme v hotelu.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,55 € po osebi na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan, za silvestrsko večerjo
na dan 31.12. 66 € po osebi, 33 € za otroke od 3-12 let.

HOTEL DER SCHUTTHOF 3*
Lega: 100 m od postaje smučarskega avtobusa, 300 m od žičnice Areitbahn, v centru
Schüttdorfa

FIRST MINUTE

do -5% popusta
za rezervacije do 27.9.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center „Vulcano“ na vrhu hotela, savna,
parna kopel, prostor za sproščanje, solarij za
doplačilo, brezžični internet wi-fi (brezplačno), parkirišče, garaža (za doplačilo 8 € na
dan), shramba za smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: sat TV, telefon, sušilec za lase, delno z
balkonom ali teraso.
1/2 Areit tip A cca 15 m2 (samo dvoposteljne);
1/2+1 Schmitten tip B cca 19 m2 (možnost
dodatnega ležišča);
1/2+2 junior suita Kitzsteinhorn tip C cca
35 m2 (nastanitev za družino z dvema otrokoma)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek od 15:00 – 17:00 ure, samopostrežna večerja, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo na recepciji 15 € na dan)

-10%

od 21.12.-28.12., 22.3.-14.4.2020.

7 nočitev po osebi v €
1/2 Areit
1/2+1 Schmitten
1/2+2 junior suite Kitzsteinhorn
otrok na pom. ležišču do 3 let
otrok na pom. ležišču od 3-7 let
otrok na pom. ležišču od 7-12 let
otrok na pom. ležišču stariji od 12 let
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

6.12.-21.12.
6.1.-1.2.
22.3.-14.4.
597
672
793

21.12.-28.12.
9.2.-1.3.

3

28.12.-6.1.

803
831
877
896
952
971
BREZPLAČNO
149
261
373
7

1.2.-9.2.
1.3.-22.3.
672
747
877

3

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek (od 15:00 – 17:00 ure), samopostrežno večerja, solatni bife,
10% popust na izposojo smučarske opreme v hotelu.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,55 € po osebi na dan, za garažo 8 € na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.
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HOTEL DAS ALPENHAUS KAPRUN 4*
Lega: 150 m od žičnice (Maiskogelbahn), 50
m od postaje smučarskega avtobusa, 50 m od
centra mesta

FIRST MINUTE

do -5% popusta
za rezervacije do 27.9.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi, notranji bazen, zunanji
bazen, savna, hidromasažni bazen, fitnes,
masaža za doplačilo, parna kopel, dvorana za
sestanke, dvigalo, parkirišče, garaža za doplačilo (10 € na dan), shramba za smučarsko
opremo
Sobe: sat TV, sef, mini bar, radio, telefon, balkon ali terasa
1/2+1 balkon, “Alpenwohnen S” (tip A), cca
26 m2
1/2+1 balkon, “Alpenwohnen M” (tip B),
cca 30 m2
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, popoldanski prigrizek (od 15:00-16:30 ure)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni ( za doplačilo na
recepciji 12 € na dan)
7 nočitev po osebi v €
1/2+1 tip S
1/2+1 tip M
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 3.11.-21.12., 6.1.-4.4.2020.

4=3

samo za prihode v nedeljo in
ponedeljek od 3.11.-21.12. in od 6.1.4.4.2020.

3.11.-21.12.

21.12.-6.1.

831
905
1

1251
1316
5

POL
POL

6.1.-1.2.
29.2.-4.4.
877
943
1

1.2.-29.2.
1036
1111
3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. nima
popusta; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-15 let 50%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. 100%;
2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15-18 let 20%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. nima popusta;
2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 18 let 10%, v terminih od 3.11.-21.12. in od 1.2.-29.2.2020. nima popusta.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek (od 15:00 - 16:30 ure), večerja z izbiro menija, solatni bife.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,85 € po osebi na dan, za garažo 10 € na dan, za hišnega ljubljenčka 12 € na dan,
za božično večerjo na dan 24.12. 34 € po osebi, za silvestrsko večerjo na dan 31.12. 134 € po osebi.

HOTEL TONI 4*
Lega: 50 m od postaje smučarskega avtobusa, 450 m od žičnice Lechnerberg, 1200 m od
žičnice Maiskogel, 350 m od centra Kapruna
Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi (brezplačno), dvorana za
sestanke, wellness center na cca 450 m2, notranji bazen, savna, parna kopel, fitnes, lepotni center, igralnica, shramba za smučarsko opremo, parkirišče (brezplačno), dvigalo
Sobe: balkon, sat TV, mini bar, telefon, sef,
sušilec za lase, raztegljiv kavč (za otroke do
12 let)
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
pijača ob večerji (sokovi, voda)
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

PIJAČA PRI
VEČERJI

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 B
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

terminih od 7.12.-28.12., 4.1.-1.2.,
29.2.-18.4.2020.

POL

7.12.-14.12.

14.12.-21.12.

21.12.-4.1.

672
2

672
4

989
7

4.1.-1.2.
29.2.-18.4.
672

1.2.-29.2.
803
4

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12
let 50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja, solatni bife, pijača ob večerji (sokovi, voda), božična in
silvestrska večerja, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,85 € po osebi na dan (za osebe od 15 let).
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Lega: v pokrajini Salzburg; 1003 m/nmv
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Spittal Mallnitz (auto-vlak) - Zell am See - Maishofen-Saalbach/
Hinterglemm; od Ljubljane 285 km
Športna ponudba: proge za sankanje, 2 notranja bazena,
drsališče, teniško igrišče
Smučišče SAALBACH HINTERGLEMM (1003 - 2100 m/nmv),
57.000 smučarjev na uro

270 km
smučarskih prog

28 gondol

140 km
modre proge

20 vlečnic

umetno
zasnežavanje

110 km
rdeče proge

22 sedežnic

snow park

20 km
črne proge

www.saalbach.com
Smučišče SAALBACH-HINTERGLEMM je del „Ski Cirkusa“, sistema povezanih žičnic (Saalbach / Hinterglemm / Leogang), znana po izredno dolgih
progah, kar cenijo predvsem izkušeni smučarji. Hinterglemm je znan po živahnem družabnem življenju, Saalbach pa ponuja številne restavracije in
pestro večerno zabavo. Strastni smučarji se lahko odpravite tudi na nočno smuko po osvetljenih poteh. Proge so večinoma rdeče in niso prezahtevne.
Kar nekaj prog se najde za začetnike, za malo zahtevnejše pa 6 črnih prog in nekaj rdečih, na katerih potekajo dirke FIS svetovnega pokala. Saalbach se
od ostalih smučišč razlikuje po dolgih in širokih progah. Vse proge so dolge 2,3 in več kilometrov, 2 progi imata celo preko 7 km.
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BERGERS SPORTHOTEL 4*
Lega: v centru Saalbacha, 50 m od žičnice
Hotelska ponudba: restavracija, bar, dvigalo, obnovljeni wellness center, savna, parna
kopel, notranji bazen, soba za sproščanje,
masaža za doplačilo; brezžični internet wi-fi
(brezplačno), garaža za doplačilo 9 € na dan,
parkirišče brezplačno, shramba za smučarsko
opremo
Soba: 20-28 m2, telefon, sat TV, sušilec za
lase, mini bar, sef, brezžični internet wi-fi
Prehrana: samopostrežni zajtrk, 4 hodni
meni za večerjo, solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7=6

v terminih 21.12.-28.12., 11.1.-18.1., 7.3.29.3.2020.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1
Minimalno bivanje (nočitev)

BREZPLAČNO 1 x masaža

20 min. po sobi, velja za rezervacije do
30.11.2019.

POL

21.12.-28.12.
1.2.-29.2.
1073

28.12.-4.1.

4.1.-11.1.
7.3.-29.3.
868

1372

11.1.-1.2.
29.2.-7.3
952

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 80%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-7
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-12 let 35%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12
let 30%.
Cena vključuje: turistično takso, gala božično večerjo, gala silvestrsko večerjo, 1 x na teden živa glasba, BREZPLAČNO 1 x
masaža 20 min. po sobi; velja za rezervacije do 30.11.2019.
Doplačilo na recepciji: za garažo 9 € na dan.

APARTMAJI PAULINA
Lega: družinsko vodeni apartmaji, cca 4
km od centra Saalbacha, 700 m od postaje
smučarskega avtobusa, 800 m od žičnice, v
primeru snega je do apartmajev možno prismučati
Apartmajska ponudba: parkirišče pred
hišo, savna po dogovoru (1 x vstop v času
bivanja vključen v ceno), brezžični internet
wi-fi, pomivalni in sušilni stroj za doplačilo,
shramba za smučarsko opremo
Apartmaji: vsi apartmaji imajo sat TV, opremljeno kuhinjsko nišo, električni štedilnik,
pečico, hladilnik, radio, kavni aparat, balkon
na južno sončni strani, apartma 1/2 tip A in
1/3 tip B cca 32 m2, apartma 1/2+2 tip C cca 42
m2, 1 spalnica, dnevni prostor z raztegljivim
kavčem, ločen WC, apartma 1/4 tip D cca 55
m2, 2 spalnici, dnevni prostor, ločen WC
Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po apartmaju v €
1/2 B studio
1/3 B studio
1/2+2 B
1/4 B
Minimalno bivanje (nočitev)

7=5

v terminih 11.1.-1.2. in 7.3.-18.4.2020.

NA
NA
NA
NA

21.12.-4.1.
1.2.-29.2.
476
523
803
980

4.1.-1.2.
29.2.-7.3.
429
476
709
877
7

7.3.-18.4.
429
476
709
877
4

Cena vključuje: najem apartmaja, porabo elektrike, vode in ogrevanja, 1x vstop v savno, posteljnino, brisače in kuhinjske
krpe, parkirišče, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), varščina 70 € po apartmaju (vrne se
ob odjavi, v kolikor ni bila povzročena škoda), za končno čiščenje 15 € za apartmaje 1/2 in 1/3 ter 20 € za apartmaje 1/2+2
in 1/4, za dodatno uporabo savne 3,50 € po osebi.
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AVS T R I JA , H I N T E RG L E M M

HOTEL ALPENBLICK 3*
Lega: v centru Hinterglemm, 300 m od smučišča, obkrožen s čudovito naravo in s pogledom na gore
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa,
NOVA ALPEN SPA površina okoli 200 m2, finska savna, panoramski pogled na smučišče,
prostor za sprostitev, salon, infrardeča savna,
parna kopel, smučarska oprema, parkirišče,
garaža (dodatno), namizni tenis, dvigalo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, telefon, sef,
sobe 1/2 cca 22 m2, sobe 1/2+1 z balkonom od
23 do 28 m2, fotelj
Prehrana: samopostrežni zajtrk, izbira večerje, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

20.12.-27.12.

7 nočitev po osebi v €
1/2
1/2+1 B
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

681
737

4.1.-18.1.
28.3.-12.4.
635
672
7

7.3.-28.3.
616
672

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-11
let 40%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 11 let 15%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, tematski večeri 2 x tedensko, božična večerja,
silvestrska večerja, uporaba SPA centra, namizni tenis, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.

RESIDENCE BERGLAND
Lega: 100 m od smučišča, 150 m od centra
Hinterglemma, 50 m od postaje smučarskega avtobusa
Apartmajska ponudba: recepcija, shramba
za smučarsko opremo, brezžični internet wifi (brezplačno), parkirišče (brezplačno)
Apartmaji: sat TV, opremljena kuhinjska
niša, hladilnik, štedilnik, mikrovalovna, kopalnica s tušem, apartma 1/2+2 ima en spalni
prostor, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, apartma 1/4+2 ima 2 spalni sobi, dnevni
prostor z raztegljivim kavčem
Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 8 € na
dan)

7 nočitev po apartmaju v €
1/2+2
1/4+2
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih od 4.1.-25.1. in 7.3.28.3.2020.

NA
NA

21.12.-28.12.
1.2.-7.3.
1316
2035

28.12.-4.1.
1727
2483
7

4.1.-1.2.
7.3.-31.3.
1129
1428
4

Cena vključuje: posteljnino, brisače, kuhinjske krpe, porabo elektrike, vode, ogrevanja, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 15 let), za hišnega ljubljenčka 8 € na dan, za
končno čiščenje 65 € po apartmaju, varščina 200 €.
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SANKT GALLENKIRCH
Partenen
1051 m
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Gortipohl
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Silbertal
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Gäßbarga Kiosk
nur Rodelverleih

St. Gallenkirch
878 m

c

1d

1359 m
1e

1d

Bartholomäberg
1087 m

leicht, familiär

Buckelpiste

Rennstrecke

Skischule

Nachtrodelbahn

Skibus

mittel, genussvoll

Skorpionpiste

Speedstrecke

Restaurant/Bar

Rodelbahn

Parkplatz

schwer, sportlich

Skorpionroute

leichte Skiroute

Schruns
690 m

schwere Skiroute

Tschagguns
685 m

Lega: v Vorarlbergu, Montafon dolina duga je 39 km i
obuhvaća 11 sela, okružena planinama i do 3.312 m (Piz Buin)
Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Lienz - Brunico Insbruck - Bludenz - Sankt Gallenkirch, od Ljubljane 550 km
Smučišče: SILVRETTA MONTAFON 700-2.430 m
www.montafon.at

LÜF

Anfängergelände

Iglu Dorf

Nachtloipe

Pistenrettung

Aussichtspunkt

Intersport Shop

Loipe

Absturzgefahr

Lawinenübungsfeld

Gratis-WLAN

Winterwanderweg

Freeride Center

140 km
smučarskih prog

37 sedežnic

45 km
rdeče proge

37 vlečnic

60 km
modre proge

10 km
črne proge

Smučišče SILVRETTA MONTAFON se nahaja v regiji Voralrberg, v dolini Montafon, med mestoma Gaschurn in St. Gallenkirch. Od tu pelje gondola
Versettla in Valisera na samo smučišče. Skupaj s številnimi smučarskimi progami je raj za smučarje in freeride. Najdaljši spust v Vorarlbergu s 1700
metri višinske razlike je zagotovo dobra vaja za preizkušanje kondicije. Lahko se podate na eno od črnih prog z do 81% naklonom, svojo hitrost in znanje
pa preizkusite na tekmovalni progi z merjenjem časa.

CHALET RESORT MONTAFON
Lega: naselje v dolini Montafon, s čudovitim pogledom na gore,
50 m od postaje smučarskega avtobusa in 450 m od žičnice
Valisera in Grasjoch

FIRST MINUTE

do -10% popusta
za rezervacije do 30.11.2019.

Apartmajska ponudba: 48 samostojnih Chaletov in 8 apartmajev v glavni zgradbi, v kateri se nahaja recepcija in prostorno preddverje, shramba za smučarsko opremo; restavracija,
bar in mini trgovinica v naselju, večja lokalna trgovina se nahaja
v bližini (oddaljena cca 1 km)
V vseh apartmajih in chaletih: balkon ali terasa, kuhinjska
niša, pomivalni stroj, mikrovalovna pečica, toster, hladilnik,
kavni aparat, kuhinjske krpe, sat TV, sušilec za lase
Apartma 1/2-4 tip A: cca 44 m2, nahaja se v 1. ali 2. nadstropju
glavne stavbe, 1 spalnica in dnevni prostor z raztegljivim kavčem (za največ 2 otroka do 14 l.), TV z ravnim zaslonom, opremljena kuhinjska niša, kopalnica
Chalet 1/6-8 typ C/OG: chaleti v povezanih hišah z apartmaji
- cca 94 m2, v 1. nadstropju, savna, opremljen s 3 spalnicami (1
s pogradom) in 2 kopalnici, s prostorno dnevno sobo (cca 34
m2) z raztegljivim dvosedom, peč na drva (možnost doplačila
za drva na licu mesta, cca 10 € za paket), TV z ravnim zaslonom,
popolnoma opremljena kuhinja
Chalet 1/6-8 tip B: cca 95 m2, v pritličju prostorni bivalni prostor z jedilnico in raztegljivim kavčem, kamin, dodatni wc, savna s tušem in velika terasa z vrtno garnituro, v 1. nadstropju 3
spalnice (1 s pogradom, vsaka ima TV, 2 s kopalnico), 2 balkona
Chalet 1/8-10 tip A: cca 132 m2, v pritličju je prostorna dnevna
soba z jedilnico in raztegljivim kavčem, 44 m2, kamin, dodatni
wc, savna s tušem in velika terasa z vrtno garnituro, 4 spalnice
ali 3 spalnice in 1 soba s pogradom, 2 kopalnici, balkon. Sobe so
v pritličju ali 1. nadstropju.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 45 € na teden)

7 nočitev po apartmaju v €
1/2-4 apartma 44 m
NA
1/6-8 chalet typ C 94 m2 NA
1/6-8 chalet tip B 95 m2 NA
1/8-10 chalet tip A 132 m2 NA
Minimalno bivanje (nočitev)
2

23.11.-21.12. 21.12.-28.12. 28.12.-4.1. 4.1.-1.2.
15.2.-29.2.
14.3.-19.4.
495
1251
1605
821
1139
2744
3481
1633
1176
3024
3733
1773
1419
3696
4741
2128
7 (sobota - sobota)

1.2.-15.2.
7.3.-14.3.
989
2128
2343
2847

29.2.-7.3.
1101
2343
2632
3192

Cena vključuje: najem apartmaja ali chaleta, porabo elektrike, vode in ogrevanja, kuhinjske krpe, tablete
za pomivalni stroj, brezžični internet wi-fi, shramba za smučarsko opremo in ogrevana kabina za pancarje
na žičnici Valisera (voucher prejmete ob prijavi), parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,70 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za končno čiščenje
115 € chaleta tip C, 125 € za chalet tip B, 145 € chaleta tip A, 65 € za apartmaje, za komplet posteljnine
14,50 € po osebi (vključena 1 brisača in 1 kopalna brisača), za varščino 300 € (gotovina ali kreditna kartica), za hišnega ljubljenčka 45 € na teden, za paket drv za kamin 10 €.

FIRST MINUTE -10% popusta

za rezervacije do 30.11. in termine bivanja od 23.11.-21.12. in od 11.4.-19.4.2020.
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ITALIJA

Več kot 290 smučišč, ki ITALIJO naredijo pravi mali raj za vse tiste, ki jo obiščete med zimskimi počitnicami. Ne glede na to,
katero smučišče izberete, bodo pričarale nepozabno vzdušje. Italijani so odlični gostitelji in strastni smučarji, zato so njihova
smučišča zelo zaželjena destinacija za zimske počitnice. Privoščite si dober italijanski capuccino, Aperol spritz, steklenico dobrega vina in uživajte v prekrasnem pogledu na Dolomite. Večina smučišč se nahaja na severu države, do višine 2.800 m, kjer
je sončno vreme. Italija že vrsto let slovi kot dežela, kjer so vrhunsko urejene smučarske proge in moderne žičnice. Italijani vas
rade volje razvajajo s svojimi kulinaričnimi specialitetami. Veliko smučišč se nahaja na visokogorskih ledenikih, kjer smučišče
obratuje od oktobra do maja. Italija ponuja različne smučarske proge, primerne tako za začetnike kot za napredne smučarje.
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3 ZINNEN

KRONPLATZ

VAL GARDENA ALTA BADIA
VAL DI FASSA
CORTINA D’AMPEZZO
VAL DI FIEMME
MARILLEVA - FOLGARIDA
PIANCAVALLO
ANDALO PAGANELLA
PASSO ROLLE
PASSO TONALE
PINZOLO/MADONNA DI CAMPIGLIO
MONTE BONDONE

FOLGARIA/LAVARONE
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K R O N P L AT Z
Naturpark Parco Naturale
FANES - SENES - BRAIES / PRAGS
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Lega: na 1048 m/nmv
Športna ponudba: drsanje, hokej na ledu, jahanje,

116 km smučarskih
prog

21 gondol

59 km
modre proge

Dostop/oddaljenost: tunel Karavanke - Spittal - Lienz -

5 vlečnic

umetno
zasnežavanje

31 km
rdeče proge

Smučišče KRONPLATZ (950 - 2275 m)

5 sedežnic

parasailing, bazen (športni center Cron), šola smučanja,
vrtec, drsanje, krpljanje

Sillian - Brunico (Rasen, Olang, Brunico, San Giorgio, Kiens,
Terenten, San Vigilio, Riscone); od Ljubljane 277 km

ww.kronplatz.com

29 km
črne proge

NOVO V LETU 2019: muzej fotografije na Kronplatzu, kabinska žičnica Skitrans
Bronta

Dolge, široke in urejene proge, idealno smučišče za začetnike in družine z otroki, kjer je preko 300 sončnih dni v letu – to je KRONPLATZ (Plan de
Corones). Simbol smučarskega središča je rdeči petelin, saj naj bi okoliški hribi spominjali na njegovo krono. Smučišče se razteza na skoraj celotnem
območju istoimenske gore v središču smučarske regije Dolomiti Superski. Na redkih gozdnatih pobočjih je približno 116 km smučarskih prog, kar 90%
je pokritih s snežnimi topovi, kar podaljša sezono smučanja. Smučišče je obdano s 13 turističnimi mesti, najbolj znana so: Bruneck/Brunico, St. Vigil/
San Vigilio (na sami progi), Olang/Valdaora, Reischach/Riscone, Rasen/Rasun, St. Georgen/San Giorgio i St. Lorenzen/St.Lorenzo. Prepoznavni znak
Kronplatza na samem vrhu je zvonenje največjega zvonca v gorah, Concordia 2000, ki tehta 18.100 kg, premer pa je na širšem delu 3 m.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
SMUČARSKE VOZOVNICE
KRONPLATZ 2019 / 2020 (velja za območja Brunica, Rasuna, Olanga, S. Vigilia)
Ob predložitvi PALMINEGA voucherja, prejmete popust ob nakupu smučarske vozovnice za Kronplatz.
10% POPUST
v terminih od 30.11.-21.12.2019., 7.1.-1.2.2020., 22.3.-19.4.2020.

5% POPUST
v terminih od 22.12.-6.1.2020., 2.2.-21.3.2020.

SMUČARSKE VOZOVNICE – KRONPLATZ

Redna cena

Prihranek po
osebi

30.11.-21.12.

22.12.-6.1.
2.2.-21.3.

7.1.-1.2.
22.3.-19.4.

232 €

290 €

261 €

Otroci (30.11.2003.-30.11.2011.)

163 €

203 €

183 €

od 10-18 €

Upokojenci (rojeni pred 30.11.1954.)

209 €

261 €

235 €

od 13-23 €

6-dnevne smučarske vozovnice / cena v €
Odrasli

od 14-26 €

Otroci rojeni po 30.11.2011. imajo brezplačno smučarsko vozovnico v spremstvu 1 starša, ki kupi odraslo smučarsko vozovnico (1 odrasla smučarska vozovnica = 1
brezplačna otroška smučarska vozovnica).
Opomba: smučarske vozovnice je možno plačati s kreditnimi karticami (razen Diners-a). Ob nakupu vozovnice morate imeti s seboj osebni dokument. Varščina za Key
Card ni potrebna.
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KRONPLATZ ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S ŠOLO SMUČANJA ERIK
29.12.-3.1., 5.1.-10.1., 12.1.-17.1.2020.
Udeleženci skupinske šole smučanja in deskanja na
snegu: otroci, starejši od 5 let in odrasli. Šola traja 6
dni in se začne v nedeljo ob 10 uri na vrhu Kronplatza
– na vrh vozi žičnica iz Riscona ali Gassl-a. Šola traja
vsak dan do 13 ure (3 ure na dan). Šesti dan šole
smučanja se zaključi s tekmovanjem in podelitvijo
medalj! Največje število oseb v šoli smučanja je 8, v
šoli deskanja pa 5 oseb.
29.12.-3.1.2020.
Cena šole smučanja po osebi znaša: 250 €,
fond 18 ur. Šola se izvaja od nedelje do petka in
traja od 10:00 - 13:00 ure. Na koncu šolanja sledi
tekmovanje in podelitev medalj. Organizator Erik
Ski si pridržuje pravico do odpovedi šole v kolikor ni
prijavljenih minimalno 15 oseb.

5.1.-10.1.2020.
Cena šole smučanja po osebi znaša: 190 €,
fond 18 ur. Šola se izvaja od nedelje do petka in
traja od 10:00 - 13:00 ure. Na koncu šolanja sledi
tekmovanje in podelitev medalj.
Cena otroškega vrtca po osebi znaša: 240 €, za
otroke rojene po 1.1.2014. Šola se izvaja od nedelje
do petka in traja od 10:00 – 13:00 ure, uporaba
otroške preproge in didaktičkih pripomočkov. Na
koncu šolanja sledi tekmovanje in podelitev medalj.
Cena celodnevne šole smučanja po osebi znaša:
290 €; šola se izvaja od nedelje do četrtka, redna
šola traja od 10:00 – 13:00 ure, sledi kosilo in
odmor pod nadzorom učitelja do 14 ure. Po kosilu
prosto smučanje pod nadzorom do 15 ure. V petek
šola traja do 13 ure, kjer bo potekalo tekmovanje in
podelitev medalj.
Cena šole deskanja na snegu po osebi znaša: 260 €,

5 udeležencev v skupini.
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12.1.-17.1.2020.
Cena šole smučanja po osebi znaša: 190 €, fond
18 ur, od nedelje do petka, od 10:00 - 13:00 ure,
tekmovanje in podelitev medalj.
Cena otroškega vrtca po osebi znaša: 240 €, za
otroke rojene po 1.1.2015. Šola se izvaja od nedelje
do petka in traja od 10:00 – 13:00 ure, uporaba
otroške preproge in didaktičkih pripomočkov. Na
koncu šolanja sledi tekmovanje in podelitev medalj.
Cena celodnevne šole smučanja po osebi znaša:
290 €; Šola se izvaja od nedelje do četrtka, redna
šola traja od 10:00 -13:00 ure, sledi kosilo in
odmor pod nadzorom učitelja do 14 ur. Po kosilu
prosto smučanje pod nadzorom do 15 ure. V petek
traja šola do 13 ure, kjer bo potekalo tekmovanje
in podelitev medalj. Organizator Erik Ski si
pridržuje pravico, da ne organizira CELODNEVNE
šole v terminu 12.1.– 17.1. v kolikor ni prijavljenih
minimalno 15 oseb.

I TA L I JA , K RO N P L AT Z - R I S C O N E

HOTEL KRONDLHOF 3*S
Lega: obnovljen hotel, 600 m od žičnice
Riscone, postaja smučarskega avtobusa 100
m od hotela, 1,5 km od Brunica
Hotelska ponudba: restavracija, bar, notranji bazen, wellness center (savna, solarij, prostor za sproščanje), brezžični internet
wi-fi (brezplačno), soba z igrami, shramba za
smučarsko opremo, garaža na vprašanje (za
doplačilo 8 €/dan)
Sobe: sat TV, telefon, sušilec za lase, sef,
balkon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 B
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 30.11.-21.12., 11.1.-18.1.,
29.3.-19.4.2020.

POL

30.11.-21.12.
29.2.-19.4.
523

21.12.-4.1.
728

4.1.-1.2.

1.2.-29.2.

551

607

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-10
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 10-15 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
15 let 10%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, uporabo wellness centra, zasebno parkirišče, uporabo smučarskega avtobusa, brezžični internet wi-fi, shramba za smučarsko opremo, otroška posteljica (na vprašanje).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,70 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 8 € na dan.

PENZION PRACK 3*
Lega: 1 km od žičnice Riscone, postaja smučarskega avtobusa od hotela oddaljena cca.
20 m

FIRST MINUTE

-3% popusta
za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, brezžični internet wi-fi na hodniku hotela, manjši
wellness s fitnesom, finsko savno in infrardečo savno, solarij (za doplačilo), vrt, terasa,
igralnica z namiznim tenisom, garaža za doplačilo (4,50 € na dan), parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), shramba za
smučarsko opremo.
Sobe: cca 20 m2, sušilec za lase, sat TV, sef,
balkon; sobe se nahajajo v stavbi brez dvigala.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 5 € na
dan)
Možno doplačilo na recepciji: za vstop v
CRON4 v Riscone (dnevna vstopnica s popustom: bazen 2,50 €, savna 15 € na teden,
vikend 16 €).
7 nočitev po osebi v €
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih od 5.12.-21.12.
in 7.3.-28.3.2020.

POL

5.12.-21.12.

21.12.-4.1.

439
3

532

4.1.-8.2.
29.2.-28.3.
439
7

8.2.-29.2.
485

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 4 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 4-6 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 6-14 let 30%; odrasla oseba na dodatnem
ležišču od 14 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, božično večerja 24.12., silvestrsko večerja 31.12., uporabo
SPA centra, uporabo smučarskega avtobusa, otroško posteljica na vprašanje.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,70 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 4,50 € na dan, za hišnega
ljubljenčka 5 € na dan, za vstop v CRON4 v Riscone (dnevna vstopnica s popustom: bazen 2,50 €, savna 15 € na teden,
vikend 16 €).
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HOTEL KOFLERHOF WELLNESS & SPA 3*
Lega: v mestu Rasen, 50 m od postaje smučarskega avtobusa, 200 m od centra, oddaljeno 9 km od Brunica in 4 km od smučišča
(postaja Olang)

FIRST MINUTE

do -15% popusta
za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, notranji
bazen, savna, parna kopel, spa tretmaji za
doplačilo, fitnes, otroška igralnica, taverna,
brezžični internet wi-fi (brezplačno), shramba za smučarsko opremo, vrt, parkirišče,
dvigalo
Sobe: sušilec za lase, telefon, sat TV, sef,
balkon, družinske sobe in junior suite s pogradi za otroke
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, popoldanski prigrizek od 16-17 ure (sladice, slani prigrizki, čaj),
pijača dobrodošlice
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

4=3

za prihode v nedeljo in odhode ob
četrtkih v terminih
do 21.12., 6.1.-8.2., 7.3.-8.4.2020.

7=6

v terminih 4.11.-5.12., 8.12.-21.12., 8.3.8.4.2020.

FIRST MINUTE -10% popusta

za rezervacije 30 dni pred prihodom

4.11.-5.12.
8.12.-21.12.
8.3.-8.4.
411
504
588

7 nočitev po osebi v €
1/2 B
1/2+2 B družinska soba
1/2+2 B junior suite
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

21.12.-28.12.
23.2.-8.3.

28.12.-6.1.
8.2.-23.2.

6.1.-8.2.

5.12.-8.12.
9.4.-13.4.

588
672
765

784
877
971
7

504
588
681

672
756
849

3

3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-12
let 100% (1. dodatno ležišče); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-12 let 50% (2. dodatno ležišče); 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12-18 let 30%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, božično večerjo 24.12., 1 x tedensko gala večerjo, 1 x tedensko tipična večerja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za otroško posteljico 10 € na dan.
Doplačilo v agenciji: obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 55 € za osebe od 12 let, 31 € za otroke od 2-12 let.

HOTEL BRUNNERHOF 3*
Lega: v centru Rasena, 4 km od žičnice v Gasslu (Olang), postaja smučarskega avtobusa
pred hotelom

FIRST MINUTE

do -8% popusta
za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi (brezplačno) parkirišče,
terasa, wellness center (odprt od 15:0019:00 ure) s savno, parno kopel, whirlpoolom in solarijem (za doplačilo), shramba
za kolesa, shramba za smučarsko opremo,
dvigalo
Sobe: cca 20 m2, sušilec za lase, sat TV, sef,
brezžični internet wi-fi, balkon, telefon, brisače
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife; 1 x tedensko gala
večerja

7.12.-21.12.
14.3.-12.4.
439
3

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

513

644
7

4.1.-22.2.
29.2.-14.3.
439

22.2.-29.2.
513
5

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-6
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
12-15 let 10%.
Cena vključuje: silvestrsko večerjo 31.12., uporabo prevoza smučarskega avtobusa, uporabo wellness centra, 1 x tedensko
gala večerja, parkirišče, uporabo prostora za smučarsko opremo, otroška posteljica (na povpraševanje).
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 1,70 € po osebi na dan (za osebe od 14 let).

55

I TA L I JA , K RO N P L AT Z - R A S U N

HOTEL BRÖTZ 3*
Lega: v centru mesta Rasun, 4 km od gondole v Olangu, postaja smučarskega avtobusa
100 m od hotela (vključeno v ceno)

FIRST MINUTE

-3% popusta

za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba (v glavni zgradbi): recepcija, restavracija, bar, igralnica za otroke,
wi-fi (brezplačno), SPA območje cca. 500
m2, notranji bazen, finska savna, bio savna,
turška kopel, prostor za sprostitev, solarij in
masaža z doplačilom, igralnica za otroke, namizni tenis, shramba za smučarsko opremo,
parkirišče, dvigalo
Sobe (v dep. 300 m od objekta): sušilec za
lase, SAT TV, sef, mini bar, sef
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni

21.12.-4.1.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 4.1.-18.1. in 14.3.-4.4.2020.

4.1.-22.2.
29.2.-14.3.
504
504

747
747

POL
POL

7

22.2.-29.2.

14.3.-18.4.

579
579
5

457
457
3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-15
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 20%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, božično in silvestrsko večerjo, uporaba smučarskega avtobusa, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 1,70 € po osebi na dan (za osebe od 14 let).

I TA L I JA , K RO N P L AT Z - O L A N G

HOTEL MESSNERWIRT 3*S
Lega: v mestu Oberolang, 3 km od žičnice
Kronplatz, 50 m od postaje smučarskega
avtobusa

FIRST MINUTE

-5% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar,
shramba za smučarsko opremo, brezžični
internet wi-fi (brezplačno), savna, parna
kopel, hidromasažna kad za doplačilo 7 €
po uporabi, solarij in masaže za doplačilo,
prostor za sproščanje, parkirišče, garaža (za
doplačilo 5 € na dan)
Sobe: sat TV, sušilec za lase, sef, balkon, telefon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 8 € na
dan)

4=3 in 7=6

v terminih 5.12.-21.12.
in 29.2.-22.3.2020.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B standard
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

5.12.-21.12.
29.2.-22.3.
625

21.12.-28.12.
24.2.-29.2.
728
3

28.12.-4.1.

4.1.-8.2.

821
7

644
4

Popusti: 2 odrasli osebi in otroci na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasla in 1 otrok na dodatnem ležišču od 3-9 let
50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 9 let 20%.
Cena vključuje: božična in silvestrska večerja, samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, uporaba savne, parne kopeli,
prostor za sproščanje, parkirišče, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za uporabo hidromasažne kadi 7 € po uporabi, za otroško posteljico 20 € na
dan, za hišnega ljubljenčka 8 € na dan.
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HOTEL KRONE 2*
Lega: v centru Brunica, cca 3 km od smučišča, postaja smučarskega avtobusa 200 m
od hotela

FIRST MINUTE

-3% popusta

za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, pizzeria, brezžični internet wi-fi, notranji bazen,
wellness center (savna, whirpool), zasebno
parkirišče (200 m od hotela)
Sobe: cca 18 m2, sat TV, sušilec za lase, balkon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija; solatni bife

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B standard
1/2+1 B comfort
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 4.1.-15.2. in 8.3.-5.4.2020.

POL
POL

21.12.-4.1.
495
560
7

4.1.-15.2.
429
495

15.2.-29.2.
476
541
3

29.2.-5.4.
364
439

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-7
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7 let 30%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, uporabo wellness centra (bazen, savna).
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 1,35 € po osebi na dan (za osebe od 14 let)

Jadran
palma.si
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ČAS ZA SMUČANJE.
„Moderno smučišče v italijanskih Dolomitih bo navdušilo vse ljubitelje smučanja,
ki jim smučanje kot šport nekaj pomeni hkrati pa lahko s prijatelji
„
in družino uživajo v čudoviti naravi.

dreizinnen.com
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3 ZINNEN

Lega: Innichen se nahaja 11 km od smučišča Sillian, 7 km od
smučišča Sexten. Sedežnica “Haunold” je oddaljena 300500 m in pripada smučišču Monte Baranci (družinski raj), ki
je del Dolomiti di Sesto - Alta Pusteria, 3 Zinnen Dolomites.
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke - Spittal
- Lienz – Sillian – San Candido – Dobbiaco - Sesto; od
Ljubljane 243 km

100 km smučarskih
prog

8 gondol

37 km
modre proge

18 vlečnic

umetno
zasnežavanje

51 km
rdeče proge
12 km
črne proge

6 sedežnic
Smučišče MONTE BARANCI (1610 m)
5 žičnic, 8 km smučarskih prog (večinoma modre proge,
idealno za družine), nočno smučanje.
Smučišče 3 ZINNEN (1200 – 2033 m)

Smučišče 3 ZINNEN (Sextner Dolomiten) se nahaja na italijansko – avstrijski meji, oddaljeno 30 km od priljubljenega Kronplatza. Smučišče ima okoli
100 km urejenih prog, sestavljajo ga vasice oziroma smučišča Sexten, San Candido, Dobbiaco, Villabassa in Braies. Smučišče Sexter Dolomiti, kjer
skoraj ni gneče, omogoča sproščeno smučanje. Večina je povezana, vendar ima še vedno manjše ločene lokacije kot so Haunolda/Monte Barancija,
Toblacha/Dobbiaca, Val Comelica, Waldheima in Pragsa/Braiesa. Osrednji del je povezan s Rotwandom in Kreuzbergom, pod katerim je Sexten (Sesto),
Moos (Moso) in Vierschach (Versciaco). Slednje je zanimivo, ker je spodnja postaja žičnice in železniška proga, ki vozi do Perca, od koder se žičnica
premakne proti vrhu Kronplatza, prečkana! Vlak vozi vsake pol ure, vožnja traja 40 minut med dvemi smučišči. Vožnja je brezplačna za tiste, ki ste
nastanjeni v hotelu, apartmaju ali ste član lokalne turistične skupnosti. SAN CANDIDO se nahaja tik ob vznožju smučišča Haunold in ob plavalnem
kompleksu Acquafun. Urejeno območje za pešce je idealno za družine, saj je primerno za sprehode in obisk trgovin.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
SMUČARSKE VOZOVNICE – 3 ZINNEN DOLOMITES 2019/2020
BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 8 LET (rojeni po 30.11.2011.), v spremstvu odrasle osebe, ki je
kupila vozovnico za isti termin (1 odrasla = 1 brezplačna otroška vozovnica).

6-dnevne smučarske vozovnice / cena v €

22.12.-6.1.
2.2.-21.3.

7.1.-1.2.
22.3. do konca sezone
253

Odrasli

280

Otroci (rojeni po 30.11.2003.)

197

173

Upokojenci (rojeni pred 30.11.1954.)

253

227

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja. Ob predložitvi voucherja prejmete vozovnico na blagajni gondole
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PARKHOTEL SOLE PARADISO 4*
Lega: 500 m od centra, sedežnica “Haunold” (štirisedežnica) je odddaljena 300 m od
hotela (smučarsko območje Monte Baranci,
family paradise, oddaljenost do prve postaje
smučarskega avtobusa 30 m), 11 km od smučišča Sillian, 7 km od smučišča Sexten
Hotelska ponudba: finska savna, bio savna,
parna kopel, prostor za sproščanje, notranji
bazen, fitnes, masaže za doplačilo, restavracija, brezžični internet wi-fi (brezplačno),
bar, shramba za smučarsko opremo, otroška
igralnica, namizni tenis, parkirišče, garaža
(16 € na dan), dvigalo
Sobe: sat TV, brezžični internet wi-fi (brezplačno), telefon, sef v sobah, sušilec za
lase, soba Royal cca. 35-40 m2, junior suite
classic cca. 45 m2
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja, pijača dobrodošlice
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 18 €
na dan)
1 nočitev po osebi v €

BREZPLAČNO za 1 otroka
do 14 let

od 5.12.-24.12., 6.1.-1.2., 8.3.31.3. v Royal in Junior suite
sobah (min. 7 nočitev)

1/2+2 Royal
1/2+2 junior suite classic
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

5.12.-24.12.
6.1.-1.2.
1.3.-31.3.
113
121

24.12.-31.12.
1.1.-6.1.

31.12.-1.1.

1.2.-12.2.

12.2.-1.3.

167
177

240
251
3

167
131

125
133

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-3 let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-8
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-14 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14-18
let 20%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 18 let 10%.
Cena vključuje: Gourmet polpenzion, pijača dobrodošlice (ob ponedeljkih), sadni kotiček (popoldan), shuttle do smučarskih prog Baranci, Holidaypass (uporaba lokalnega javnega prevoza), uporaba wellness centra, uporaba otroške igralnice,
parkirišče, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 18 € na dan, za silvestrsko

RESIDENCE MIRAMONTI
Lega: v centru San Candido, v bližini trgovine, postaja smučarskega avtobusa 50 m od
Residence (vključeno v ceno)

FIRST MINUTE

-3% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Apartmajska ponudba: restavracija – pizzeria v pritličju Residence, shramba za
smučarsko opremo, parkirišče (odvisno od
razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Apartmaji: v vseh apartmajih sat TV, sušilec
za lase, brezžični internet wi-fi, opremljena
kuhinjska niša
1/2 studio, cca 35 m2, vse v enem prostoru
1/2+2 balkon, cca 55 m2, spalnica, dnevni
prostor z raztegljivim kavčem
1/4+2, cca 95 m2, 2 spalnici, dnevni prostor
z raztegljivim kavčem (min. 4 osebe, max 6
oseb)
Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 30 €
na teden)
Pomembno: prevzem ključa apartmaja je v
pisarni „Aurturist“ (Via Peter Paul Rainer 21A,
San Candido), 50 m oddaljeno od Residence
Miramonti (prijava od 15:00-18:30 ure, kontakt telefon 0039 474 916 118). Gostje sami
počistite kuhinjo in odnesete smeti ob odjavi.
Za kakršnokoli pomoč, dežurni mobitel 0039
331 409 2041.

7=6

v terminih 30.11.-22.12., 5.1.-2.2.,
29.3.-18.4.2020.

30.11.-22.12.

7 nočitev po osebi v €

22.12.-29.12.
23.2.-8.3.
299
383
299

29.12.-5.1.

5.1.-23.2.

1/2 studio
NA
224
327
215
1/2+2 B
NA
271
420
261
1/4+2
NA
224
327
215
Minimalno bivanje (nočitev)
3
7
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-15
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 25%.
Cena vključuje: najem studia ali apartmaja, Holidaypass Premium za brezplačno uporabo javnega prevoza (prevzem v
pisarni Aurturist), uporaba smučarskega avtobusa, posteljnina, brisače, porabo elektrike, ogrevanja in vode, parkirišče
(odvisno od razpoložljivosti).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,90 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za varščino 150 € (vrne se ob odjavi,
v kolikor ni bila povzročena škoda), za končno čiščenje 50 € za app. 1/2 studio in 1/2+2 B, 60 € za app. 1/4+2, za hišnega
ljubljenčka 30 € na teden.
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POST RESIDENCE 3*
Lega: 50 m od centra, 11 km od smučišča
Sillian, 7 km od smučišča Sexten, sedežnica
„Haunold“ (štirisedežnica) je oddaljena 500
m
Apartmajska hiša: shramba za smučarsko
opremo, brezžični internet wi-fi (brezplačno), garaža (za doplačilo 10 €), parkirišče (za
doplačilo 6 € na dan)
Apartmaji: cca 40 m2, opremljena kuhinjska
niša (hladilnik, kavni aparat), dnevni prostor
z raztegljivim kavčem, spalnica z zakonsko
posteljo, sat TV, brisače, sušilec za lase,
posteljnina, del apartmajev v dveh etažah
(spalnica v nadstropju, dnevni prostor v
pritličju)
Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

7 nočitev po apartmaju v €
1/2
1/3
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA
NA

6.12.-26.12.
6.1.-12.2.
1.3.-29.3.
513
616
719
3

26.12.-6.1.

12.2.-1.3.

1269
1372
1475
7

719
821
924
3

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnino, brisače, uporabo elektrike, vode, ogrevanja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,90 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za končno čiščenje 59 €, za zajtrk
18 € na dan (na vprašanje, za osebe od 14 let), za polpenzion 50 € na dan (na vprašanje, za osebe od 14 let), za parkirišče
6 € na dan, za garažo 10 € na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.

I TA L I JA , P I A N C AVA L LO
Lega: Piancavallo 1245 - 1865 m
Dostop/oddaljenost: Ljubljana – Nova Gorica – Trst –
Portogruaro – Pordenone – izhod Porcia - Piancavallo; od
Ljubljane 240 km

14 km smučarskih
prog

2 km
modre proge

1,5 km
črne proge

10,5 km
rdeče proge

HOTEL ANTARES 4*
Lega: 200 m od žičnice in smučarske proge
( ski in & ski out odvisno od snežnih razmer)

FIRST MINUTE

-6% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness (savna, parna kopel, bio savna, aromatični tuši, prostor za sproščanje), hidromasažni bazen za doplačilo, brezžični internet
wi-fi za doplačilo (1 € na dan), parkirišče
(odvisno od razpoložljivosti), garaža za doplačilo, dvigalo, fitnes, TV soba, shramba
za kolesa, igralnica, mini klub od 22.12.-15.3.
dnevno od 17:00 do 18:30 ure, za otroke od
3 do 10 let.

za rezervacije do 19.12.2019.

Sobe: standard, sat TV, sušilec za lase, balkon, telefon; v sobi 1/2+2, so dodatna ležišča
pogradi;
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, obvezno doplačilo za silvestrsko večerjo 50 € (na recepciji
hotela)

22.12.-26.12.
2.2.-6.2.
9.2.-13.2.
16.2.-20.2.
23.2.-27.2.
4 noči

5.1.-9.1.
9.1.-12.1.
12.1.-16.1.
30.1.-2.2.
19.1.-23.1.
5.3.-8.3.
3, 4, 7 nočitev po osebi v €
26.1.-30.1.
12.3.-15.3.
1.3.-5.3.
3 noči
8.3.-12.3.
4 noči
1/2 B standard
POL
217
188
539
176
153
1/2+1 B standard
POL
217
188
539
176
153
1/2+2 B standard
POL
217
188
539
176
153
Minimalno bivanje (nočitev)
4
3
7
4
3
Popusti za sobo 1/2+1: 2 odrasli osebi in 1 otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 otrok na dodatnem
ležišču od 7-13 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 otrok na dodatnem ležišču od 13 let 20%.
Popusti za sobo 1/2+2: 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (1. otrok) do 7 let 100%; 2 odrasli osebi
in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (2. otrok) do 3 let 70%; 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi
1/2+2 (1.otrok) od 7-13 let 50%; 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (2. otrok) od 3-13 let 50%; 2
odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 od 13 let 20%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, božično večerjo.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,20 € po osebi na dan, za garažo 8 € na dan, za otroško posteljico 8 € na dan,
za uporabo hidromasažnega bazena 8 € (po vstopu), za brezžični internet wi-fi 1 € na dan, za silvestrsko večerjo 50 € po
osebi.
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26.12.-29.12.
6.2.-9.2.
13.2.-16.2.
20.2.-23.2.
27.2.-1.3.
3 noči

29.12.-5.1.
7 nočitev

BAMBY
LA BRANCIA
BIOK
CIAMPAI
CODES
PIZ SOREGA
ARMENTAROLA

713
615
906
587
426
1659
579

290
143
173
119
75
455
77

16A 16B

18
19
20
21
22
23

14 15
13 10

7

28 10
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11 12
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LEE
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2045 m
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2907 m

SAN CASSIANO
1537 m

© by
LAVARELA
3055 m

Lega: na 1568 m/nmv
Športna ponudba: šola smučanja, drsališče v Corvarih
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke - Spittal
- Lienz - Brunico - San Lorenzen - Val Badia - Pedraces - La
Villa; od Ljubljane 306 km

www.cormar.info

ALLE RECHTE VORBEHALTEN · TUTTI I DIRITTI RISERVATI · ALL RIGHTS RESERVED

130 km smučarskih
prog

10 gondol
1 kabinska gondola

70 km
modre proge

12 vlečnic

umetno
zasnežavanje

52 km
rdeče proge
8 km
črne proge

30 sedežnic

www.altabadia.org

Sodobne sedežnice in žičnice, ki se začnejo iz mesta v dolino, dolge modre proge, za izkušene pa črna proga „Gran Risa“ (kjer poteka dirka veleslaloma
svetovnega pokala) to je ALTA BADIA - snežni raj in eno redkih smučišč s 130 km povezanimi smučišči. Dodatna prednost regije je povezava s poznano
SELLA RONDOM in z okoli 500 km smučarskih prog, ki spadajo v sistem Dolomiti superski. Proge Alta Badie so idealne za smučarske začetnike.
Zahtevnejši ljubitelji smučanja se lahko odpravite raziskovati sosednjo Arrabu in Val Gardeno.

ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S ŠOLO SMUČANJA MOBI IN LEVI
28.12.-4.1., 4.1.-11.1., 11.1.-18.1.2020.

Šola Mobi in Levi letos praznuje 27 let obstoja in
pripravlja različna presenečenja za vse udeležence
šole smučanja v La Villi!
Šola smučanja z dolgoletnimi izkušnjami pri delu in
strokovno usposobljenimi smučarji, temelji na načelih
in pravilih sodobne hrvaške šole smučanja. Vsi učitelji
šole smučanja Mobi in Levi so člani Hrvaškega združenja učiteljev in trenerjev smučanja (HZUTS), z veljavnimi hrvaškimi in mednarodnimi licencami (IVSI, ISIA).

6 - DNEVNA ŠOLA SMUČANJA z zaključnim tekmovanjem in podelitvijo nagrade vključuje:
OTROŠKI VRTEC NA SNEGU
od 4–7 let (5–6 udeležencev v skupini).
Otroci so pod stalnim nadzorom od 10.00–15.00 ure, v
sklopu tega se šteje tudi kosilo z učiteljem.
Cena po osebi znaša: 250 €
OTROŠKE SKUPINE
od 7-9 in 10–12 ter 13-16 let (8-10 udel. v skupini).
Skupine so razdeljene glede na predznanje smučanja.
Otroci so pod stalnim nadzorom od 9.30-15.00 ure v
sklopu tega se šteje tudi kosilo z učiteljem.
Cena po osebi znaša: 220 €
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ŠOLA SMUČANJA ZA ODRASLE
začetniki in napredni smučarji (8–10 udeležencev v
skupi). Možna individualna ura smučanja.
Cena po osebi znaša: 220 €
Udeležba na tečaju je na lastno odgovornost in izključuje odgovornost organizatorja šole smučanja in/ali
izvajalca šole smučanja. Cena smučarske vozovnice ne
vključuje: kosila, smučarske vozovnice in smučarske
opreme.
POMEMBNO: prijava za šolo smučanja je obvezno ob
rezervaciji aranžmaja. Tretji dan se šola smučanja v
vseh skupinah zaključi ob 13 uri.

I TA L I J A , A LTA B A D I A - L A V I L L A

HOTEL LADINIA 3*S
Lega: v centru La Ville, cca 60 m od žičnice
Gardenaccia, 200 m od žičnice Piz La Villa
Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center, hidromasažna kad, infrardeča
savna, savna, lepotni tretmaji in masaže za
doplačilo, shramba za smučarsko opremo
Sobe: mini bar, sef, sušilec za lase, del sob
z balkonom
1/2+1 Lavarella, standard TIP A, cca 22 m2
1/2+1 Junior suite, TIP B, cca 27 m2, zakonska postelja in 1 dodatno ležišče
1/2+2 Dolomitiche, junior suite TIP C, cca
30 m2, zakonska postelja in raztegljiv dvosed
za otroke
1/2+2 Suite, TIP D, cca 45 m2, dvoposteljna
soba z zakonsko posteljo in dnevni prostor z
raztegljivim dvosedom za otroke
Prehrana (gosti hotela): samopostrežni
zajtrk, večerja z izbiro 3 menijev ali samopostrežna.
Apartmaji: nahajajo se 10 m od hotela Ladinia. Gostje apartmajev lahko koristijo vse
storitve hotela.
app 1/2, tip studio, vse v enem prostoru, zakonska postelja, opremljena kuhinjska niša
app 1/4, soba z zakonsko posteljo, dnevni
prostor z raztegljivim dvosedom za otroke,
opremljena kuhinjska niša
Prehrana: lastna prehrana.
Opomba: posteljnina (menjava 1 x tedensko), brisače, poraba elektrike, ogrevanja,
uporaba wellnessa, shramba za smučarsko
opremo je vključena v ceni najema apartmaja.

7 nočitev po osebi v € (za sobe in za apartmaje)
1/2+1 Lavarella
1/2+1 junior suite
1/2+2 Dolomitiche
1/2+2 suite
1/2 studio apartma
1/4 apartma
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL
POL
NA
NA

5.12.-21.12.
6.1.-1.2.
7.3.-28.3.
831
915
952
989
420
420

21.12.-6.1.

1.2.-7.3.

28.3.-14.4.

1101
1223
1251
1297
541
541

933
1036
1083
1120
467
467

681
775
812
849
392
392

7

Cena vključuje: polpenzion ali najem apartmaja.
Popusti (sobe): 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču
od 3-8 let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-12 let 40%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču
od 12-18 let 30%.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 1,90 € po osebi na dan (za osebe od 14 let).

I TA L I J A , A LTA B A D I A - C O R VA R A

HOTEL MIRAMONTI 4*
Lega: 500 m od centra Corvare, 800 m od
žičnice, postaja smučarskega avtobusa pred
hotelom (za doplačilo)
Hotelska ponudba: restavracija, bar, bralni
kotiček, sef na recepciji, mini klub za otroke
6 dni v tednu, za otroke od 4-10 let, igralnica, parna kopel in savna za doplačilo cca. 6 €
na dan, fitnes, brezžični internet wi-fi, garaža
(za doplačilo 16 € na dan), zasebno parkirišče (8 € na dan, odvisno od razpoložljivosti), shramba za smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, večina z balkonom, mini hladilnik, raztegljiv kavč za otroke
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, brezglutenska prehrana na povpraševanje
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 16 €
na dan)

2.12.-23.12. 23.12.-30.12. 30.12.-6.1.
22.2.-7.3.

7 nočitev po osebi v €

6.1.-18.1.
21.3.-14.4.

18.1.-1.2.

1.2.-22.2.
7.3.-21.3.

1/2+2
POL
485
1036
1279
579
672
793
Minimalno bivanje (nočitev)
1
7
3
7
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-8
let 100% v terminu od 2.12.-23.12., 70% od 6.1.-1.2. in od 21.3.-14.4., 50% v ostalih terminih; 2 odrasli osebi in otrok na
dodatnem ležišču od 8-12 let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 25%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za uporabo parne kopeli in savne
cca. 6 € po osebi na dan, za silvestrsko večerjo 80 € po osebi, 40 € za otroke od 2-12 let (pijača ni vključena), za zasebno
parkirišče (8 € na dan, odvisno od razpoložljivosti), za garažo 16 € na dan, za hišnega ljubljenčka 16 € na dan, za otroško
posteljico 16 € na dan.
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I TA L I J A , A LTA B A D I A - PA S S O C A M P O L O N G O

HOTEL GRIFONE
LADINIA 3*S
HOTEL
4*S
Lega: se nahaja na prelazu Passo Campolongo med Corvare in Arabbe, cca 600 m od
žičnice Cherz, 4 km od Corvare, 4 km od Arabbe, shuttle bus do Corvare 3 x dnevno
Hotelska ponudba: restavracija, bar, piano
bar (7 x na teden živa glasba), terasa, SPA
center - savna, finska in turška savna, turška
kopel, whirpool, Kneipp, prostor za sproščanje, masaže za doplačilo, dvorana za sestanke (do 20 oseb), brezžični internet wi-fi,
shramba za smučarsko opremo, brezplačno
parkirišče, dvigalo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, mini bar, telefon,
1/2 standard, cca 24 m2, terasa, samo dvoposteljne
1/2+1 comfort, cca 29 m2, z balkonom, možnost dodatnega ležišča
1/3+2 junior suite, cca 45 m2, z balkonom in
teraso, v 2 nadstropjih, plačajo se minimalno
3 polne cene
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1x tedensko tipična
večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan + 50 € za končno čiščenje)

4=3 od 5.12.-27.12.
7=6

v terminih 4.1.-1.2., 7.3.-13.4.2020.
FM se može se kombinirati sa posebnom
ponudom 7=6.

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

7 nočitev po osebi v €
1/2 standard
1/2+1 B comfort
1/3+2 B junior suite
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

5.12.-24.12.
4.1.-1.2.
14.3.-13.4.
831
924
924

24.12.-4.1.

1.2.-15.2.
29.2.-14.3.

15.2.-29.2.

1297
1447
1447

859
961
961

999
1111
1111

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-9
let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 9 let 20% (standard in comfort soba); 2 odrasli osebi in otrok na
dodatnem ležišču od 9 let 25% in na četrtem, 20% na petem ležišču v sobi junior suite.
Cena vključuje: pijača dobrodošlice (ob nedeljah), božična in silvestrska večerja (minimalno bivanje 7 noči), hotelski
shuttle prevoz do Corvare (3 x tedensko), uporaba SPA centra (bazen, savna), brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan + 50 € za končno čiščenje.

I TA L I J A , A LTA B A D I A - A R A B B A

HOTEL OLYMPIA 3*
Lega: 300 m od centra mesta Arabba, 600 m
od smučišča (žičnica Burz)
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, SPA območje - whirlpool, savna, masaža
z doplačilom, igralnica (namizni tenis, video
igre), wi-fi (brezplačno), shramba za smučarsko opremo, brezplačno parkiranje, na dan),
dvigalo
Sobe: satelitska TV, sušilec za lase, telefon,
sef
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja po
izbiri, solatni bife, pijača dobrodošlice, 1 x
tedenska tipična večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 6 €
na dan)

7 nočitev po osebi v €

1.12.-21.12.
551
3

1/2+2
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
8.2.-8.3.
849

28.12.-4.1.
1045

4.1.-1.2.

1.2.-8.2.

8.3.-27.3.

672

728

644

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-7
let 50%; 2 odrasla in 1 otrok na dodatnem ležišču od 7 do 12 let 40%; 2 odrasli osebi in otroci na dodatnem ležišču, od 12
let 30%.
Cena vključuje: pijača dobrodošlice, Božična in novoletna večerja, 1 x tedenska tipična večerja, uporaba SPA območij
(whirlpool, savna), wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za hišnega ljubljenčka 6 € na dan, za garažo 10 € na dan.
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I TA L I J A , A LTA B A D I A - A R A B B A

HOTEL EVALDO 4*
Lega: 300 m od centra Arabbe, 300 m od
smučišča (žičnica Burz ali Porta Vescovo),
shuttle bus brezplačno

FIRST MINUTE

-5% popusta

za rezervacije do 30.10.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, piano
bar, terasa, SPA center - notranji bazen, whirpool, savna, parna kopel, fitnes, masaže za
doplačilo, dvorana za sestanke (do max. 40
oseb), igralnica (namizni tenis, namizni nogomet), brezžični Internet wi-fi (brezplačno),
shramba za smučarsko opremo, brezplačno
parkirišče, garaža za doplačilo (6 € na dan),
dvigalo, 3 x tedensko živa glasba
Sobe: sat TV, sušilec za lase, telefon, sef, suite z balkonom, panoramski pogled
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, popoldanski prigrizek od 15-17 ure (pijača ni vključena), 1 x
tedensko tipična večerja
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7.12.-21.12.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 superior
1/2+2 B suite
Minimalno bivanje (nočitev)

SNACK

4=3

od 7.12.-21.12.2019.

POL
POL

877
943
3

21.12.-28.12.
8.2.-8.3.
1213
1269

28.12.-4.1.

4.1.-18.1.
8.3.-3.4.
924
980

1549
1605

18.1.-8.2.
999
1064

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-12
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 30%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, polpenzion, popoldanski prigrizek od 15-17 ure (pijača ni vključena), 1 x
tedensko tipična večerja, 3 x tedensko živa glasba, uporaba SPA centra (bazen, savna), brezžični Internet wi-fi, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za garažo 6 € na dan, za otroško posteljico 20 € na dan.

APARTMAJI EVALDO
OPOMBA: prevzem ključa in prijava v hotel
EVALDO (400 m od apartmaja)
Lega: na smučišču, SKI IN – SKI OUT, 300 m
od centra
Apartmajska ponudba: recepcija in prijava
v hotelu Evaldo (400 m od apartmaja), brezžični Internet wi-fi (brezplačno), parkirišče,
garaža (brezplačno, 1 mesto po apartmaju),
shramba za smučarsko opremo, parna kopel
( za doplačilo 7 € po osebi in vstopu), whirpool (za doplačilo 7 € po osebi in vstopu)
Apartmaji: v vseh opremljena kuhinjska
niša, hladilnik, mikrovalovna, pomivalni
stroj, sat TV, telefon, sef, sušilec za lase,
posteljnina, brisači, končno čiščenje v ceni,
ampak apartma morate zapustiti čist, v nasprotnem primeru se varščina od 100 € zadrži; 1/4 bilocale, 1 spalnica, dnevni prostor z
raztegljivim kavčem za dve osebi; 1/6 trilocale, 1 spalnica (zakonska postelja ali dve povezani), 1 spalnica s pogradi, dnevni prostor
z raztegljivim kavčem za dve osebi

FIRST MINUTE

-5% popusta

Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po apartmaju v €
SKI IN/OUT

FIRST MINUTE -5% popusta

za rezervacije do 15.10.2019. in termine
7.12.-21.12., 4.1.-8.2., 8.3.-3.4.2020.

1/4 bilocale
1/6 trilocale
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA

7.12.-21.12.
4.1.-18.1.
8.3.-3.4.
1164
1464

20.12.-28.12.
8.2.-8.3.

28.12.-4.1.

18.1.-8.2.

1639
1980

1956
2445

1320
1651

7

Cena vključuje: porabo elektrike, vode, ogrevanja, končno čiščenje (apartma morate zapustiti čist, v nasprotnem primeru
se varščina zadrži), posteljnino in brisače, 1 parkirno mesto po apartmaju v garaži.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za varščino 100 € po apartmaju, za uporabo whirpoola 7 € po osebi in vstopu,
za uporabo parne kopeli 7 € po osebi in vstopu.
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VA L G A R D E N A

Lega: na 1460 m/nmv
Športna ponudba: drsališče, bazen, squash, smučarska šola
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Benetke- Verona - Trento
- Bolzano - Val Gardena ali Ljubljana - Karavanke - Spittal Lienz - Brunico - Bressanone - avtocesta za Bolzano - izhod
Chiusa - Ortisei - St. Christina - Selva Gardena; od Ljubljane
424 km
Smučišče GRÖDEN - ST. ULRICH - ORTISEI
(1563 - 2518 m/nmv)
www.dolomitisuperski.com/en/ski-area/val-gardena

175 km smučarskih
prog

7 gondol
5 kabinskih gondol

52 km
modre proge

28 vlečnic

umetno
zasnežavanje

105 km
rdeče proge
18 km
črne proge

41 sedežnic

VAL GARDENA skupaj s kraji Selva, St. Cristina in Ortisei tvorijo zaključeno celoto, ki je svetovno znana in je del največjega italijanskega smučarskega
področja SELLA RONDA, povezanega z Alto Badio, Arrabo in Canazei. Ta prestižna dolina je vsako leto gostitelj tekme v superslalomu in smuku za
svetovni pokal. Val Gardena ponuja smučarske proge za vse okuse. Od lažjih modrih prog za začetnike v dolini, do zahtevnejših rdečih, črnih prog kot
so Saslong nad St. Cristine.

I TA L I JA , VA L G A R D E N A - S E LVA G A R D E N A

HOTEL OLYMPIA 3*
Lega: v centru Val Gardene, 150 m od žičnice
Ciampinoi
Hotelska ponudba: restavracija, brezžični internet wi-fi (brezplačno), bar, wellness
center - whirlpool, savna, solarij, shramba za
smučarsko opremo in kolesa, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), dvigalo
Sobe: balkon, sat TV, telefon, sef, sušilec za
lase, kopalnica s kadjo ali tušem
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija; solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo)

21.12.-28.12.
4.1.-8.2.
29.2.-21.3.
681

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 B
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

28.12.-4.1.

8.2.-29.2.

943
7

765

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-10
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 10-13 let 30%
2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 13 let 10%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, otroška posteljica (na vprašanje).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za hišne ljubljenčke 5 € na dan.
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I TA L I JA , VA L G A R D E N A - S E LVA G A R D E N A

HOTEL
HOTELLADINIA
SOMONT3*S
4*
Lega: nekaj minut od centra, 300 m od žičnice Costabella in 500 m od Campinoi
Hotelska ponudba: prenovljen hotel, wellness center za osebe starejše od 16 let (od
15.00 do 19.00), notranji bazen, savna, parna
kopel, infrardeča savna, prostor za sproščanje, restavracija, bar, wi-fi brezplačno),
shramba za smučarsko opremo, parkiranje
(odvisno od razpoložljivosti), garaža na zahtevo (doplačilo 7 € na dan)
Sobe: sušilec za lase, telefon, satelitska TV,
mini bar, radio, sef, kopalni plašč, lesena tla,
balkon;
1/2 balkon Stevia (tip A), cca 22 m2,
1/2+1 balkon Cir (tip B), cca 23 m2 s panoramskim razgledom,
1/2+2 balkona Sasslong (tip C), 26 m2 gorski slog, balkon ali terasa s pogledom
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, pijača dobrodošlice
v nedeljo
POMEMBNO: v tednu 4.1.-11.1.2020. ni dovoljena sprememba imena za potrjene rezervacije

5.12.-21.12.

7 nočitev po osebi v €

709
756
803

1/2 B Stevia
POL
1/2+1 B Cir
POL
1/2+2 B Sasslong
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
4.1.-11.1.
1045
1139
1185

28.12.-4.1.

11.1.-25.1.
14.3.-4.4.
803
849
896

1419
1512
1605

25.1.-1.2.
7.3.-14.3.
896
943
989

1.2.-7.3.
1139
1232
1325

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 10%.

SKI IN/OUT

7=6

od 5.12.-21.12.2019.

Cena vključuje: pijačo dobrodošlice v nedeljo, samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, solatni bife, božično in silvestrsko večerjo, otroška posteljica (na vprašanje).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 7 € na dan (na vprašanje).

HOTEL ALPINO PLAN 3*
Lega: 300 m od žičnice, 800 m od centra Selva Gardene, 100 m od postaje smučarskega
avtobusa
Hotelska ponudba: restavracija, bar, savna
za doplačilo, brezžični internet wi-fi (brezplačno), shramba za smučarsko opremo,
namizni tenis, parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), garaža za doplačilo,
dvigalo
Sobe: sat TV, telefon, sušilec za lase
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija; solatni bife

7=6

od 29.2.-28.3.2020.

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 standard
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

14.12.-28.12.
4.1.-1.2.
29.2.-28.3.
560

28.12.-4.1.

1.2.-29.2.

859
7

691

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-11
let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 11-15 let 10%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, uporabo smučarskega avtobusa s smučarsko vozovnico.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 14 let)
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I TA L I JA , VA L G A R D E N A - S A N TA C R I S T I N A

HOTEL LADINIA
APARTMAJI
CASA 3*S
METZ
Lega: 450 m od žičnice Monte Pana, 200 m
od postaje smučarskega avtobusa
Apartmajska ponudba: bar, savna, whirlpool, otroška igralnica, brezžični internet
wifi (brezplačno), shramba za smučarsko
opremo
Apartmaji: 1/2 monolocale, cca 30 m2, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjska
niša s pečico, električni štedilnik, hladilnik,
sat TV, kopalnica, sušilec za lase; 1/4 bilocale, cca 40 m2, spalnica z zakonsko posteljo,
dnevni prostor z raztegljivim kavčem, kuhinjska niša s pečico, električni štedilnik, hladilnik, sat TV, kopalnice, sušilec za lase
Prehrana: lastna.
Opomba: ob prihodu je potrebno plačati 150 € varščine po apartmaju na teden.
Končno čiščenje je vključeno v ceno, kuhinjo
očistite sami. Prijava od 17:00 – 21:00 ure,
odjava od 08:00-10:00 ure, za prihod izven
delovnega časa se obrnite na telefonsko številko 00393409339295.
7 nočitev po apartmaju v €
1/2 monolocale
NA
1/2+2 bilocale
NA
Minimalno bivanje (nočitev)

4.1.-11.1.

11.1.-18.1.

713
1083

568
871

18.1.-25.1.
7.3.-14.3.
607
924

25.1.-1.2.
660
1003

1.2.-8.2.
29.2.-7.3.
725
1109

8.2.-29.2.
779
1201

7

Cena vključuje: posteljnino, brisače, porabo vode, elektrike, ogrevanja, končno čiščenje, garažo, uporabo wellnessa.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 0,70 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), varščina 150 € na apartma na teden

I TA L I JA , VA L G A R D E N A - O RT I S E I

HOTEL SPORTHOTEL HELL 4*
Lega: v Ortisei, v mestu Val Gardena, Santa
Cristina; v bližini centra mesta, 200 m od
smučišča, 400 m od žičnice Alpe di Siusi
(dvigalo Seiseralm)
Hotelska ponudba: restavracija, bar, savna,
wellness, javni bazen „Mar Dolomit“ (50 m od
hotela), hidromasažni bazen, parna kopel,
finska savna, solarij, fitnes, otroška igralnica,
brezžični internet wi-fi (brezplačno), otroški
klub za otroke, shramba za smučarsko opremo, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti),
garaža (za doplačilo), dvigalo
Sobe: standard, cca 20 m2, sat TV, mini bar,
sef, sušilec za lase, balkon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija; solatni bife, 1 x tedensko tipična
večerja
Opomba: v zimskem času ima hotel zasebni
prevoz do smučišča

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 standard
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

831

1288

4.1.-8.2.
29.2.-21.3
691

8.2.-29.2.
840

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-6
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12
let 20%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, uporabo smučarskega avtobusa, uporabo javnega prevoza (50 m od hotela), otroška posteljica (na povpraševanje).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 15 € na dan, za hišne
ljubljenčke 15 € na dan.
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VA L D I FA S S A ( S E L L A RO N DA )

Lega: na 1450 m/nmv, podno vrhova Marmolade (3342 m)
Športna ponudba: povezava Sella Ronda, vrtec, smučarska
šola, drsališče v Albi, wellness in bazeni Daolandes v Canazei
Dostop/oddaljenost: Ljubljana – Trst – Pordenone –
Portugruaro – Belluno – Passo San Pellegrino – Moena - Pozza
di Fassa – Campitello – Canazei – Alba - Penia; od Ljubljane
380 km
Smučišče Val di Fassa 140 km smučarskih prog, Sella
Ronda 500 km smučarskih prog; Dolomiti Superski 1.220 km
smučarskih prog

140 km smučarskih
prog

6 gondol

65 km
modre proge

16 vlečnic

umetno
zasnežavanje

60 km
rdeče proge
15 km
črne proge

29 sedežnic

www.dolomitisuperski.com
Smučišče VAL DI FASSA je atraktivno smučarsko področje v Dolomitih, kjer se nahajajo kraji - Canazei, Campitello, Mazzin, Pozza di Fassa, Vigo di Fassa. Val di Fassa je
povezana s smučarskim avtobusom kar omogoča enostavnejši dostop. Nova vzpenjača Alba-Col dei Rossi ni le podaljšala izleta Sella Ronda, ampak tudi poenostavila
dostop do smučišč Belvedere di Canazei in Passo Pordoi. Pozza di Fassa je primerna za družine z otroki – tukaj obstajajo šole smučanja, otroški vrtci, v Pozzi pa je urejena
proga za nočno smučanje. Od mesta Canazei je oddaljena 13 km. Srednje težavne proge se nahajajo na Belvedere nad Canaezeiju, kjer je ena od najlepših in največjih
vlečnic v Dolomitih. Canazei je najbolj znano naselje v Val Di Fassa s sodobnimi žičnicami in odlično urejenimi smučarskimi progami.

I TA L I JA , VA L D I FA S S A ( S E L L A RO N DA ) - C A N A Z E I

PARK HOTEL & CLUB IL CAMINETTO 3*S
Lega: 700 m od centra Canazei, 900 m do
žičnice, postaja smučarskega avtobusa 10 m
od hotela - vozi vsakih 15 minut proti Canazei
- Alba di Canazei žičnici ali proti Campitello
žičnici (brezplačno)

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 30.10.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi v skupnih prostorih (za
doplačilo), neobvezno doplačilo za wellness
kartico 19 € po osebi na teden: savna, fitnes
in notranji bazen (obvezno plavalna kapa
za bazen), masaža za doplačilo, mini klub
za otroke, animacija za otroke, shramba za
smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: sat TV, mini bar, sef v sobah, sušilec za
lase, dodatna ležišča za otroke v sobi 1/2+2
so pogradi ali francoska ležišča, nekatere
sobe z balkonom
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tipična Trentino večerja

7 nočitev po osebi v €

Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 9 €
na dan)

1/2+2 classic
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

4.1.-11.1.
18.1.-1.2.
579

11.1.-18.1.
14.3.-28.3.
467

1.2.-8.2.

8.2.-14.3.

625

719

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 8 € na dan, doplačilo za otroško posteljico; 2 odrasli osebi
in otrok na dodatnem ležišču od 2 let 50%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, 1 x tedensko tipična Trentino
večera, popusti za restavracije - pizzerie Kaiserstube, taverne Espanola in Gran Tobia, diskoteko Hexen.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, neobvezno doplačilo za wellness kartico – notranji bazen, savna, fitnes, za
otroško posteljico 9 € na dan, za hišnega ljubljenčka 9 € na dan.
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I TA L I JA , VA L D I FA S S A ( S E L L A RO N DA ) - C A N A Z E I

HOTELCRISTALLO
LADINIA 3*S
HOTEL
3*S
Lega: 150 m od centra Canazei, 600 m do
žičnice, postaja smučarskega avtobusa približno 10 m od hotela

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, notranji bazen, savna, parna kopel, whirpool,
prostor za sproščanje, masaža za doplačilo,
uporaba bazena za otroke do 14 let ob nadzoru odrasle osebe (ob nedeljah zaprto),
dvorana za sestanke, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), igralnica, shramba za smučarsko opremo, parkirišče, garaža (za doplačilo), dvigalo
Sobe: sat TV, balkon, sef v sobah, sušilec za
lase, telefon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tipična Trentino večerja
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po osebi v €
4.1.-11.1.
11.1.-25.1.
25.1.-1.2.
1.2.-8.2.
8.2.-7.3.
1/2+2 B
POL
747
597
644
719
831
Minimalno bivanje (nočitev)
7
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 20 € na dan; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču
od 2-6 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-11 let 20%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču
od 11 let 10%.
Cena vključuje: božično večerjo, samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, 1 x tedensko tipična Trentino večerja,
uporaba SPA centra (bazen, savna).
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za otroško posteljico 20 € na dan, za garažo.

I TA L I JA , VA L D I FA S S A ( S E L L A RO N DA ) - C A M P I T E L LO

HOTEL MEDIL 4*
Lega: 150 m od žičnice Col Rodella, 150 m
od postaje smučarskega avtobusa, 150 m od
centra mesta

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 31.10.2019.

Hotelska ponudba: recepcija, bar, restavracija, brezžični internet wi-fi (brezplačno), sef
na recepciji, shramba za smučarsko opremo,
bazen, savna, whirlpool, solarij in masaža za
doplačilo, parkirišče, 3 x na teden živa glasba
Sobe: standard 1/2+2 cca 20 m2, zakonska
postelja + pograd, sat TV, sušilec za lase, telefon, sef, mini bar, balkon, del sob s pogledom na Dolomite
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro 3 menijev, solatni bife, pijača dobrodošlice, 1 x tedensko tipična večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

4=3 od 1.12.-21.12.2019.
7=6

v terminih 7.12.-21.12., 11.1.-25.1., 14.3.4.4.2020.
FM (lahko se kombinira s posebno
ponudbo 7=6

1.12.-21.12.
14.3.-3.4.
672
3

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 B standard
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
15.2.-7.3.
896

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.
7.3.-14.3.
728

1269

1.2.-15.2.
803

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 3-13 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 osebi na dodatnem ležišču od 13 let 40%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlise, božično in silvestrsko večerjo, 1 x tedensko tipična večerja, 3 x tedensko živa glasba,
uporaba SPA centra (bazen, savne).
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.
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VA L D I F I E M M E

Lega: 860 – 2.500 m
Dostop/oddaljenost: Ljubljana – Fernetiči – Benetke Udine – Pordenone – Benetke – Belluno – Cavalese; od
Ljubljane 370 km
Smučišče Val di Fiemme

100 km smučarskih
prog

7 gondol

36 km
modre proge

6 vlečnic

umetno
zasnežavanje

48 km
rdeče proge
16 km
črne proge

25 sedežnic

VAL DI FIEMME, dolina na obrobju Dolomitov, katero sestavljajo nepovezana smučišča Cavalese (Alpe Cermis, cca 23 km staza), Predazzo, Pampeago,
Obereggen (smučarsko območje Latemar Obereggen, cca 50 km staza), Bellamonte, Moena (smučarsko območje Alpe Lusia, cca 27 km staza), ki so
idealna izhodišča za smučarje, saj imajo dostop do velikega smučišča. Proge so večinoma rdeče in modre. Proge niso prezahtevne, zato so primerne za
družine. Posebnost Val di Fiemme, je ta, da območje naseljujejo večinoma italijani. Ena od prednosti je njihova značilna sproščenost in dostopnost.

I TA L I JA , VA L D I F I E M M E - PA M P E AG O

SPORT HOTEL PAMPEAGO 3*
Lega: na smučišču, na 1.750 m /nv, SKI IN –
SKI OUT, 7 km od centra
Hotelska ponudba: restavracija, bar, notranji bazen, savna, parna kopel, whirpool,
fitnes, prostor za sproščanje, masaža za doplačilo, shramba za smučarsko opremo, mini
klub za otroke od 3-12 let (od 10:00-18:00
ure), brezžični Internet wi-fi (brezplačno v
skupnih prostorih), dvigalo (ni do vseh nadstropij), parkirišče

SKI IN/OUT

Sobe: sat TV, sušilec za lase, sef, telefon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tipična
Trentino večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni

7 nočitev po osebi v €
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

od 1.12.-21.12., 4.1.-25.1.,
14.3.-22.4.2020.

POL

1.12.-14.12.
4.1.-25.1.
7.3.-12.4.
439

14.12.-26.12.
25.1.-22.2.
29.2.-7.3.
457

26.12.-4.1.

22.2.-29.2.

728

551

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 5 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 5-13
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 13 let 10%.
Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tipična Trentino večera, božična in silvestrska večerja, uporaba SPA centra (bazen, savna), parkirišče.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso.
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C O R T I N A D ’A M P E Z Z O

Lega: na 1224 m/nmv
Športna ponudba: bazeni, solarij, savna, teniško igrišče,
jahanje, drsališče, sankanje, hokej, bob taxi, rafting, šola
smučanja, vrtec
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - tunel Karavanke - Spittal Lienz - Sillian - Dobbiaco - Cortina d’Ampezzo; od Ljubljane
282 km

120 km smučarskih
prog

5 kabinskih gondol

55 km
modre proge

5 vlečnic

umetno
zasnežavanje

46 km
rdeče proge
19 km
črne proge

28 sedežnic

www.dolomiitsuperski.com/en/ski-area/cortina
CORTINA D’AMPEZZO je priljubljeno smučišče znano po vrhunskih hotelih, bogati ponudbi trgovin in odličnim apres-ski življenjem (bari, restavracije,
diskoteke, tenis in bazen). Veličasten panoramski pogled na Alpe, najzahtevnejša črna proga v Dolomitih, sneg garantiran na 90% prog, 8 ur dnevno
sonca je vse kar potrebujete za vrhunsko smučanje. Eno od najbolj znanih svetovnih smučarskih središč, ki nudi najzahtevnejše proge v Italiji. Poznano
je tudi po Zimskih olimpijskih igrah, ki so potekale leta 1956. Poleg olimpijskih igher v Cortini, je bil tukaj tudi sneman film James Bond.

GRAND HOTEL MISURINA 4*
Lega: 500 m od poligona za začetnike in
lokalne šole smučanja Misurina, 8 km od
smučišča Cortine d’ Ampezzo (Faloria in Cristallo), od centra mesta Cortina cca 15 km

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, v celoti prenovljen wellness center (za doplačilo),
notranji bazen in mali otroški bazen, (obvezna uporaba kopalne kape za bazen), prostor
za sproščanje, savna, masaže, garaža (za
doplačilo), zunanje parkirišče (brezplačno,
odvisno od razpoložljivosti), shramba za
smučarsko opremo, igralnica za otroke, mini
klub za otroke od 4-11 let (5 ur na dan / 6 x na
teden), brezžični internet wi-fi (brezplačno v
preddverju)
Sobe: skupno 87 elegantno urejenih sob in 37
apartmajev na bazi polpenziona, kopalnica,
sušilec za lase, sat TV, mini bar za doplačilo
1/2 standard, za 2 osebi, brez pogleda na
jezero
1/2+2 superior, za 3 do 4 osebe, zakonska
postelja + raztegljivi kavč za 2 osebi
1/2+2 družinske sobe, za 4 osebe, 1 spalnica
+ dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2
osebi
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja klasično strežena (izbira menija), 1x tedensko tipična tradicionalna večerja, vključeni božična in silvestrska večerja (pijača ni vključena),
3 x na teden živa glasba ob večerih
Dodatna ugodnost: 0,25 l vina + 0,50 l vode
vključeno po osebi v času večerje v terminu
od 4.1.-11.1. in od 7.3.-15.3.2020.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 20 €
na dan, max 10 kg, vstop v restavracijo in
druge skupne prostore ni dovoljen)

7 nočitev po osebi v €
1/2 standard
1/2+2 superior
1/2+2 družinska soba
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
448
495
551

28.12.-4.1.
803
849
896
7

4.1.-11.1.
29.2.-15.3.
383
439
485

11.1.-25.1.

25.1.-22.2.

411
467
513

429
476
532
4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 12 let 50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, 0,25 l vina + 0,50 l vode po osebi v času večerje v terminu od
4.1.-11.1. in od 7.3.-15.3.2020., 1 x tedensko tipična tradicionalna večerja, božična večerja (pijača ni vključena), silvestrska
večerja (pijača ni vključena), mini klub za otroke od 4-11 let (5 ur dnevno/ 6x na teden), parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi (v preddverju).
Doplačila na recepciji: za wellness center paket 25 € na teden za odrasle osebe, neobvezno doplačilo, ki vključuje uporabo bazena, savne, turška kopel (otroci do 16 let dovoljen vstop samo na bazen, brezplačno), za turistično takso, za garažo
(10 € na dan ali 35 € na teden), za hišnega ljubljenčka 20 € na dan (max 10 kg, vstop v restavracijo in druge skupne prostore
ni dovoljen), za otroško posteljico 8 € na dan (za otroke do 1 leta obroki niso vključeni).
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SKI AREA

SAN MARTINO - PASSO ROLLE
NEW
2019
2020

THE SKI AREA IN NUMBERS
· 60 km Alpine ski slopes between 1.400 and 2.400 m
· 90% Technical snow systems
· 22 Lifts and ropeways
· 100% Powered by renewable energy
· 2 Nights a week skiing under the stars
· 3 Baby and learning areas
· 2 Kinderland
· 2 Snowparks
· 30 km Nordic skiing trails
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· 2 ski schools – 100 qualified instructors

w
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Castellazzo 3
Castellazzo 2
Castellazzo 1
Ferrari 1
Ferrari 2
Fiamme gialle
Paradiso I
Paradiso II
Cimon
Bellaria
Rekord
Coston
Direttissima
Colbricon
Sole
Ski Weg Coston
Cristiania
Valbonetta
Malga Ces
Tognola 1
Tognola 1-3
Tognola 3
Rododendro
Conca
Scandola
Cima Tognola
Cigolera
Baby Tognola
Col Verde
Pra’ Nasse
Fantabosco

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
35

S A N M A RT I N O D I C A S T ROZ Z A – PA S S O RO L L E

Lega: na 1450 m/nmv
Športna ponudba: drsališče,
curling, smučarske ture, šola
smučanja, notranji bazen
Dostop/oddaljenost: Ljubljana
- Fernetiči - smjer Benetke Pordenone - Vittorio Venetto
- Belluno - San Martino di
Castrozza; od Ljubljane 360 km
IMPIANTI / LIFTS

1
Rolle
Smučišče
SAN MARTINO DI
2
Castellazzo
5
Paradiso
CASTROZZA
- PASSO ROLLE
6
Cimon
(140078 -Ferrari
2350 m)
Tognola
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
24
26
27

www.dolomitisuperski.com/en/ski-area/san-martino-di-castrozza

Scandola
Rododendro
Conca
Cigolera
Baby
Colbricon express
Punta Ces
Coston
Col Verde
Rosetta
Pra’ Nasse
Valcigolera
Cima Tognola

58 km smučarskih
prog

12 sedežnic

18 km
modre proge

15 km
črne proge

6 vlečnic

1 gondola
2 kabinski gondoli

28 km
rdeče proge

umetno
zasnežavanje

SAN MARTINO DI CASTROZZA, smučišče, ki se nahaja na 1450 mnv, v samem osrčju narodnega parka Peneveggio Pale di San Martino. Smučišče je
del Dolomiti Superski, kar je velika garancija za kakovost. Skupno je približno 58 km smučarskih prog, od katerih so skoraj vse povezane, razen hribov
pod vrhom Cimon della Pala in Rosette. Po celotnem smučarskem področju se lahko vozite z brezplačnim smučarskim avtobusom. Tukaj se nahaja tudi
proga Col Verde, ki je osvetljena za nočno smučanje.

HOTEL LETIZIA 3*S
Lega: v centru mesta, s panoramskim pogledom na Dolomite, 800 m od proge Pale di
San Martino, uporaba smučarskega avtobusa
vključeno v ceno

VKLJUČENA
SKI KARTA

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center (turška kopel, savna, jacuzzi,
prostor za sproščanje, fitness), masaže za
doplačilo, otroški kotiček, sobe z igrami (namizni tenis, namizni nogomet), otroški klub
za otroke od 4-12 let od ponedeljka do petka,
shramba za smučarsko opremo, dvigalo, parkirišče, garaža
Sobe: sef, sat TV, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), sušilec za lase, mini bar, balkon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja klasično strežena
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo na
recepciji)

7 nočitev SMUČARSKI PAKET po osebi v €
1/2+1 B elegance
1/2+2 B junior suite
Minimalno bivanje (nočitev)

SMUČARSKI PAKET
SMUČARSKI PAKET

4.1.-11.1.

15.2.-22.2.
22.2.-29.2.
949
1020

731
799
7

Popusti za otroke (smučarska vozovnica vključena): 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 4 let 65%; 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 4-8 let 51%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-9 let 30%; 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 9-12 let 24%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12-16 let 15%.
Cena vključuje: polpenzion, 6-dnevna smučarska vozovnica San Martino di Castrozza – Passo Rolle, uporaba wellness
centra, parkirišča, uporaba smučarskega avtobusa.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za hišnega ljubljenčka.
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I TA L I JA , S A N M A RT I N O D I C A S T ROZ Z A – PA S S O RO L L E

HOTELCOLFOSCO
LADINIA 3*S
HOTEL
3*
Lega: 200 m od centra, 50 m od postaje
smučarskega avtobusa, do žičnice Tognola
cca 700 m
Hotelska ponudba: restavracija, bar, piano
bar, SPA center NOVO – za doplačilo od 35 €
po osebi na teden, osebe od 18 let (savna,
turška kopel, hammam, jacuzzi, fitnes, čajni
kotiček), namizni tenis, igralnica, shramba
za smučarsko opremo, parkirišče, dvigalo,
garaža (za doplačilo 15 € na dan ali 85 € na
teden).

VKLJUČENA
SKI KARTA

Sobe: standard za 2 do 4 osebe, sat TV, sef,
sušilec za lase, brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja,
popoldanski prigrizek (čaj in kolači)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo 11 €
na dan)
Opomba: hotel nudi široko paleto storitev
vključenih v Klub kartico, obvezno doplačilo
35 € odrasli, 25 € otroci od 3-11 let v terminu od 15.2.-29.2.2020., v terminu od 4.1.11.1. brezplačno). Kartica vključuje: dnevno
animacijo, popoldanski mini klub za otroke
od 3-12 let, popoldanski čaj, Family fun program, uporabo smučarskega avtobusa, brezžični internet wi-fi.

7 nočitev SMUČARSKI PAKET po osebi v €
1/2+2 standard
Minimalno bivanje (nočitev)

SMUČARSKI PAKET

4.1.-11.1.

15.2.-22.2.
22.2.-29.2.

708

843
7

Popusti za otroke (smučarska vozovnica vključena): 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2
odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-8 let 70%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-12 let 42%; 2
odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12-16 let 30%.
Cena vključuje: polpenzion, 6-dnevno smučarsko vozovnico San Martino di Castrozza – Passo Rolle, klub kartica ugodnosti v terminu 4.1.-11.1.2020., parkirišče, brezžični Internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za uporabo SPA centra 35 € na
teden po osebi (za osebe od 18 let doplačilo), za Club card 35 € na teden odrasli, 25 € otroci od 3-11 let v terminu od 15.2.29.2.2020., za garažo 15 € na dan ali 85 € na teden, za hišnega ljubljenčka 11 € na dan.

HOTEL SKI
LADINIA
3*S 3*
APARTMAJI
RESIDENCE
Lega: od žičnice 300 m, od centra 100 m
V apartmajski hiši: savna, parna kopel, igralnica, zunanji jacuzzi, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), parkirišče, shramba za smučarsko opremo, bar z odprtim kaminom,
dvigalo

VKLJUČENA
SKI KARTA

Apartmaji: opremljena kuhinjska niša, hladilnik, sat TV, telefon, kopalnica s kadjo ali
tušem, sušilec za lase, pogled na planine
Pale di San Martino;
1/2-3 monolocale studio (tip A), cca 40 m2,
raztegljiv kavč za dve osebi + 1 ležišče
1/4 bilocale (tip B), cca 45 m2, spalnica,
dnevni prostor z raztegljivim kavčem
1/6 trilocale (tip C), 2 spalnici (ena s pogradi), dnevni prostor z raztegljivim kavčem,
panoramski balkon
Prehrana: lastna, možnost doplačila za zajtrk 9 € po osebi na dan (breplačno za otroke
do 8 let s starši)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 5 € na
dan)
7 nočitev SMUČARSKI PAKET po osebi v €
1/2 monolocale studio
1/3 monolocale studio
1/4 bilocale
1/6 trilocale
Minimalno bivanje (nočitev)

SMUČARSKI PAKET

5.1.-12.1.

15.2.-22.2.
22.2.-29.2.
589
491
467
453

460
381
365
349
7

Popusti za otroke (smučarska vozovnica vključena): 60% popust za otroke od 0-8 let; 18% popust za otroke od 8-16 let.
Cena vključuje: najem apartmaja po osebi, 6-dnevna smučarska vozovnica San Martino di Castrozza – Passo Rolle, končno čiščenje.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za hišne ljubljenčke 5 € na dan, za
zajtrk 9 € po osebi na dan (brezplačno za otroke do 8 let s starši).
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SKI PODROČJE

km smučarskih prog

i
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FO LG A R I A / L AVA RO N E

Lega: od 1200 do 2350 m/nmv
Športna ponudba: šola smučanja in deskanja na snegu
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Fernetiči - Benetke - smjer
Padova - Trento - smjer Brennero - izlaz Rovereto - Folgaria
- Lavarone; od Ljubljane 360 km
Smučišče ALPE CIMBRA, FOLGARIA I LAVARONE (1200 –
1850 m/nmv)

104 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

63 km
modre proge

6 vlečnic

35 km
rdeče proge

23 sedežnic

6 km
črne proge

www.folgariaski.com
Smučišči FOLGARIA IN LAVARONE sta del kompleksa smučišč Alpe Cimbra v pokrajini Trentino in sta kot nalašč za družine. Na smučiščih prevladujejo
modre proge, medtem ko so rdeče proge odlično urejene in široke. Smučišče je zelo razvejano in nima nekakšne osrednje točke oziroma središča.
Brezplačen smučarski avtobus vozi iz Folgarie do smučišča Lavarone 2x na teden (cca 20 minut vožnje), smučarska vozovnica velja za obe smučišči.
Za tiste, ki želite biti nastanjeni na smučišču priporočamo namestitev v Costi di Folgaria. V mestu je peš cona, kjer najdete številne bare, restavracije,
markete, veliko drsališče, bazen ter bogat izbor muzejev.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
SKI AREA ALPE CIMBRA FOLGARIA – LAVARONE 2020
BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 8 LET (rojeni po 30.11.2011.), v spremstvu odrasle osebe, ki je kupila
vozovnico za isti termin (1 odrasla = 1 brezplačna otroška vozovnica, obvezno najaviti ob nakupu odrasle vozovnice).
SMUČARSKE VOZOVNICE– FOLGARIA - LAVARONE
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE/ CENA V €

5.1.-11.1.

12.1.-25.1.

25.1.-7.3.

Odrasli

149

171

199

Otroci (30.11.2003.-30.11.2011.)

109

119

139

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja. Ob predložitvi voucherja prejmete vozovnico na blagajni gondole.
Fotografija za smučarsko vozovnico ni potrebna. Ob nakupu vozovnice morate imeti s seboj osebni dokument.
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HOTEL
LADINIA
3*S
HOTEL
GOLF 4*
Lega: 2 km od centra Folgarie, 50 m od smučišča in žičnice v predelu Costa di Folgaria,
50 m od postaje smučarskega avtobusa za
center Folgarije (odhodi v določenih terminih, brezplačno s smučarsko vozovnico)

FIRST MINUTE

-5% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center – obvezno doplačilo za „Club
Card“, ki vključuje uporabo notranjega bazena (panoramski pogled na Dolomite, obvezna
uporaba kape za bazen), turška kopel, savna,
tropski tuši, fitnes, mini klub za otroke od
4-12 l. (5 ur dnevno / 6 x na teden), igralnica
za otroke, brezžični internet wi-fi (brezplačno, v preddverju hotela), garaža za doplačilo,
dvigalo, shramba za smučarsko opremo
Sobe: balkon, mini bar za doplačilo, sat TV
1/2 standard, samo dvoposteljne
1/2+2 superior, zakonska postelja + raztegljivi kavč
1/2+2 družinska soba, spalnica + dnevno
spalni prostor z raztegljivim kavčem
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, 1 x tradicionalna večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni na vprašanje
(doplačilo 20 € na dan, max 10 kg, niso dovoljeni v restavraciji, na bazenu in v skupnih
prostorih)

7 nočitev po osebi v €
1/2 standard
POL
1/2+2 superior
POL
1/2+2 družinska soba
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
504
597
653

28.12.-4.1.
756
849
905

4.1.-11.1.
29.2.-7.3.
448
541
597

11.1.-25.1.

25.1.-22.2.

7.3.-15.3.

439
532
588

485
579
635

411
504
560

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 12 let 50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, 1 x tedensko tipična tradicionalna večerja, božična večerja,
silvestrska večerja, mini klub za otroke od 4-12 l. (5 ur dnevno / 6 x tedensko), živa glasba ob večerih (3 x tedensko), parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi (v preddverju hotela).
Doplačila na recepciji: za wellness center paket (Club Card) 25 € tedensko za odrasle, 15 € za otroke od 2-16 l.; obvezno
doplačilo, ki vključuje uporabo bazena, savne, turške kopeli (otroci do 16 l. dovoljen vstop samo na bazen, obvezna uporaba kape za bazen), za turistično takso, za garažo (10 € na dan, ali 35 € na teden), za hišnega ljubljenčka 20 € na dan (max
10 kg, niso dovoljeni v restavraciji, na bazenu in skupnih prostorih), za otroško posteljico 8 € na dan (za otroke od 0-1 l.,
obroki niso vključeni).

I TA L I JA , FO LG A R I A

HOTEL NATURA
LADINIA&3*S
BLU HOTEL
SPA 4*
Lega: v centru mesta Folgaria, od smučišča
cca 1500m

FIRST MINUTE

-10% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center (savna, turška, notranji bazen,
jacuzzi, soba za sproščanje, obvezna uporaba kopalne kape za bazen), masaža za doplačilo, garaža (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), shramba za smučarsko opremo,
brezžični internet wi-fi, dvigalo

za rezervacije do 30.11.2019.

Sobe: mini bar za doplačilo, sef, sat TV, sušilec za lase, brezžični internet wi-fi (brezplačno), balkon, superior sobe z raztegljivo zofo,
balkon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, 1x tedensko tipična večerja; božična in silvestrska večerja vključena (pijača
ni vključena)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 25 €
na dan, max 10 kg, niso dovoljeni v restavraciji, na bazeni in v skupnih prostorih)

7 nočitev po osebi v €

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

4.1.-11.1.

11.1.-25.1.
7.3.-14.3.
541
635

25.1.-7.3.

14.3.-22.3.

1/2 standard
POL
653
971
569
653
495
1/2+1 B superior
POL
747
1055
663
747
588
Minimalno bivanje (nočitev)
4
7
Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2 let
50%.

POSEBNA PONUDBA-20%
popusta

za bivanje 7 in več noči v terminu od
4.1.-22.3.2020. (ponudba se lahko
kombinira s first minute popustom)

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, 1x tedensko tipična večerja, božično večerja, silvestrsko večerja, uporabo wellness centra (bazen, savne, parna kopel, prostor za sproščanje…), za otroke od 2-16 let dovoljen vstop
na bazen ob spremstvu odrasle osebe (od 14:00 do 15:30 ure), kopalni plašč in copati, garaža (odvisno od razpoložljivosti),
brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za hišnega ljubljenčka 25 € na dan (max 10 kg, niso dovoljeni v restavraciji, na
bazenu in v skupnih prostrih), za otroško posteljico 8 € na dan (za otroke 0-1 leta, obroki niso vključeni).
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HOTEL
LADINIA
3*S3*S
HOTEL
ALPEN
EGHEL
Lega: v mestu Folgaria, 500 m od peš cone,
700 m od smučišča, postaja smučarskega
avtobusa pred hotelom (brezplačno s smučarsko vozovnico)
Hotelska ponudba: restavracija, lounge bar,
brezžični internet wifi (brezplačno), zunanji
ogrevani bazen, vrt, solarij, savna, turška
kopel, shramba za smučarsko opremo, parkirišče, dvigalo
Sobe: sat TV, telefon, sef, sušilec za lase,
mini bar, sobe classic in comfort samo dvoposteljne (cca 18 m2), družinske sobe cca 22
m2 z raztegljivim kavčem za otroke
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja klasično strežena (izbira 4 menijev), solatni bife,
sladica

7 nočitev po osebi v €
1/2 classic
1/2 comfort
1/2+2 družinska soba
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL

1.12.-21.12.
4.1.-1.2.
1.3.-5.4.
476
513
513

21.12.-26.12.
5.4.-12.4.

26.12.-4.1.

1.2.-23.2.

23.2.-1.3.

551
579
579

709
747
747
7

532
569
569

569
607
607

26.1.-16.2.

16.2.-1.3.

15.3.-29.3.

504
625

597
747

467
579
2

Popusti: 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču do 12 let plačajo 3 polne cene.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 14 let).

HOTELCLUBRESIDENCE
LADINIA 3*S
ALASKA
Lega: v centru meesta Folgaria, 1 km od smučišča, 100 m od postaje smučarskega avtobusa

FIRST MINUTE

do -20% popusta

V apartmajski hiši: recepcija, notranji bazen, savna, shramba za smuči, parkirišče,
sef na recepciji, namizni tenis, parkirišče,
dvigalo
V vseh apartmajih: sat TV, kuhinjska niša,
mikrovalovna, telefon, sušilec za lase
1/2+2 tip A bilocale:1 spalnica, dnevni prostor s jedilnim kotom, raztegljivi kavč, kuhinja, kopalnica
1/4+2 tip B trilocale: 1 spalnica, dnevni prostor z raztegljivim kavčem za 2 osebi, soba s
pogradi ali ločeni ležišči, kuhinja, kopalnica,
balkon ali loggia
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

FIRST MINUTE

7 nočitev po apartmaju v €

-20% popusta

1/2+2 bilocale
1/4+2 trilocale
Minimalno bivanje (nočitev)

za rezervacije do 30.9.2019.

-10% popusta

za rezervacije do 31.10.2019

-8% popusta

za rezervacije do 15.11.2019.

NA
NA

5.1.-26.1.
1.3.-15.3.
467
579
4

7

Cena vključuje: uporabo bazena, animacijo in baby klub za otroke od 4-10 let.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za Comfort service storitev 22 € na dan in apartmaju do 4 ležišč, 30 € do 6
ležišč: vključuje porabo vode, plina, el.energije, sat TV, posteljnino in brisače, uporabo bazena v residence Alaska, končno
čiščenje (razen kuhinje, katero očistite sami), varščina od 200 €, apartma je potrebno počistiti ob odhodu (kuhinjsko nišo
počistite sami, v nasprotnem primeru plačate 45 € po apartmaju).
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ALPINE SMART RESIDENCE
Lega: 800 m od centra mesta Folgaria, 3 km
od smučišča, 500 m od postaje smučarskega avtobusa
V apartmajski hiši: recepcija, shramba za
smuči
V vseh apartmajih: posteljnina, sat TV, kuhinjska niša, mikrovalovna, brezžični internet
wi-fi (brezplačno), balkon ali terasa, kopalnica s tušem
1/2-3 studio monolocale: dnevni prostor z
raztegljivim kavčem in dodatnim ležiščem
1/2-4 bilocale: spalnica z zakonsko posteljo
ali s pogradom, dnevni prostor z raztegljivim
kavčem
Prehrana: lastna.
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)
Pomembno: prijava in prevzem ključa je v
RESIDENCE ALASKA v centru Folgarije (oddaljeno 800 m); Residence Alpine Smart nimajo
svoje recepcije.

7 nočitev po apartmaju v €

FIRST MINUTE
-20% popusta

za rezervacije do 30.9.2019.

-10% popusta

za rezervacije do 31.10.2019

-8% popusta

za rezervacije do 15.11.2019.

1/2-3 B studio
1/2-4 B bilocale
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA

5.1.-26.1.
1.3.-15.3.
336
513
4

26.1.-16.2.

16.2.-1.3.

15.3.-29.3.

420
607

457
700

336
513
2

7

Cena vključuje: najem studia ali apartmaja, uporabo bazena v Residence Alaska (800 m od Alpine Smart), animacijo in
baby klub za otroke od 4-10 let v residence Alaska.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za Comfort service storitev 22 € na dan po apartmaju do 4 ležišč: vključuje
porabo vode, plina, el.energije, sat TV, posteljnino in brisače, uporabo bazena v residence Alaska, končno čiščenje (razen
kuhinje, katero počistite sami), varščina od 200 €, apartma je potrebno ob odhodu počistiti (kuhinjsko nišo očistite sami,
v nasprotnem primeru plačate 45 € po apartmaju).

Križarjenja
palma.si
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MONTE BONDONE

Lega: na 1.650 m/nmv
Športna ponudba: šola smučanja in deskanja na snegu, športna dvorana, bazen, fitnes,
drsališče
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Fernetiči - Verona smjer Trento - Monte Bondone; od
Ljubljane 470 km
Smučišče MONTE BONDONE (1300 - 2090 m) – idealno za družine z mlajšimi otroki!

20 km smučarskih
prog

4 km
modre proge

umetno
zasnežavanje

6 km
rdeče proge
9 km
črne proge

www.skimontebondone.it

MONTE BONDONE je manjše smučišče s čudovitim pogledom na Dolomite Brenta. Je sorazmerno blizu in enostavno dostopno, saj se nahaja le 12 km
od avtoceste. Smučarska destinacija, ki ponuja izredno široke in za družine prijazne smučarske proge. Dvakrat tedensko je mogoče nočno smučanje.

HOTEL LE BLANC 4*
Lega: v mirnem predelu s panoramskim razgledom, 120 m od smučišča

FIRST MINUTE

-8% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, otroški klub, wellness center (bazen, savna, parna
kopel, aromaterapija), brezžični internet wifi
(brezplačno), parkirišče, garaža (za doplačilo), shramba za smučarsko opremo, dvigalo,
sejna soba

za rezervacije do 29.11.2019.

Sobe: sat TV, mini bar, sef, sušilec za lase,
telefon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, 4 hodni
meni za večerjo, solatni bife

7 nočitev po osebi v €
1/2
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 7.12.-21.12., 4.1.-25.1., 14.3.28.3.2020.
FM ne velja v terminih posebne
ponudbe 7=6

POL
POL

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
541
541

28.12.-4.1.
765
765

4.1.-11.1.
29.2.-15.3.
401
401
7

11.1.-25.1.

25.1.-22.2.

439
439

467
467

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-15
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 10%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, 1 wellness kupon v vrednosti 15 € po osebi (za osebe od 16 let), mini klub v
terminu od 20.12.-31.3. za otroke od 3-10 let (v italijanskem in angleškem jeziku).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 20 €, doplačilo na recepciji.
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A N D A LO PA G A N E L L A

Lega: Andalo na 1050 m/nmv
Športna ponudba: šola smučanja in deskanja na snegu, športni center v
Andalu, drsališče
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Fernetiči - Venecija - smjer Padova
- Trento - izlaz Doganale - Bolzano/ Brennero - izlaz San Michele/
Mezzocorona - Mezzolombardo - Andalo; od Ljubljane 430 km

50 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

15 km
modre proge

12 sedežnic

2 gondole

30 km
rdeče proge

Smučišče ANDALO - FAI DELLA PAGANELLA (1040 - 2125 m)

5 km
črne proge

www.paganella.net

ANDALO je majhno prijetno mestece, ki se nahaja v široki dolini razpeti med gorskim področjem Dolomiti Brenta in smučarskim središčem Paganella.
Dve žičnici imata spodnjo postajo sredi vasice, kar gre še posebej na roko tistim, ki si želijo prismučati nazaj v središče vasice. Smučarski center
Paganello je opremljeno z modernimi žičnicami, ki so med seboj neprekinjeno povezane in lahko v eni uri prepeljejo kar 26.000 smučarjev; dve
osemsedežnici ter številne dvo-in štirisedežnice.

ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S ŠOLO SMUČANJA ERIK 5.1.-10.1.2020.
Cena šole smučanja po osebi znaša: 170 €; šola smučanja bo organizirana v hrvaškem jeziku za otroke do dopolnjenih 5 let. Trajala bo od nedelje do
petka od 10 do 13 ure. Na koncu šolanja sledi tekmovanje in podelitev medalj.
Sestanek z učitelji smučanja bo v nedeljo 5.1.2020 ob 09:45 uri v baru Rindole približno 100 m desno od žičnice Cabinovia. Učitelji smučanja bodo
oblečeni v jakne z napisi šola smučanja Erik (smučarska oprema, belo modra jakna in modre hlače).
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ALPINE
SMARTDOLOMITES
RESIDENCE4*S
HOTEL
CORONA
Lega: v centru Andala, 200 m od Paganella
2001 žičnice, 10 m od postaje smučarskega
avtobusa
Hotelska ponudba: popolnoma prenovljen
družinski hotel, restavracija, bar, brezžični
internet wifi (brezplačno), vrt, ogrevani notranji in zunanji bazen s panoramskim pogledom, fitnes, wellness center, bio savna,
turška kopel, masaže za doplačilo, otroški
klub vsak dan od 10:00 – 22:00 ure za otroke
od 3-12 let, igralnica, vinska klet, shramba za
kolesa, parkirišče (brezplačno), garaža (za
doplačilo 10 € na dan), dvigalo
Sobe: balkon, sušilec za lase, sat TV, mini
bar, sef, tip Ermellino cca 15 m2 samo dvoposteljne, tip Orso Brunocca 27 m2, družinske
sobe z raztegljivim kavčem za 2 otroka
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek od 16:00-17:00 ure (sokovi, sladice), 4 hodni meni za večerjo, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (manjši, za doplačilo 10 € na dan)
7 nočitev po osebi v €
1/2 B Ermellino
1/2+2 B Orso Bruno
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

5.12.-22.12.
5.1.-2.2.
1.3.-29.3.
513
513

22.12.-5.1.

2.2.-16.2.

16.2.-1.3.

849
849

551
551

616
616

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-2 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
2-7 let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-14 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
14 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, izbor menija ali 4 hodni meni, solatni bife, popoldanski prigrizek od 16:00-17:00 ure
(sokovi, sladice), božično in silvestrsko večerjo, 2 steklenici vode „Surgiva“ v mini baru, voucher za wellness v vrednosti
15 € po osebi (enkratno), wellness torba (kopalni plašč, natikači, brisača), parkirišče, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 10 € na dan, za hišnega
ljubljenčka 10 € na dan.

Mediteran
palma.si
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www.cormar.info
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MADONNA DI CAMPIGLIO | PINZOLO
FOLGARIDA-MARILLEVA | PEJO
PONTEDILEGNO-TONALE
PAGANELLA SKI | MONTE BONDONE
ALPE CIMBRA: FOLGARIA-LAVARONE

www.skirama.it
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November 30 December 22, 2019
March 28 April 5, 2020

March 21 - 29, 2020

EASTER
SPECIAL
from 5 to 8 days
April 4 - 13, 2020

MARCH
SPECIAL
from 5 to 8 days
March 14 - 22, 2020

from 3 to 7 days
April 13 - 19, 2020

PINZOLO – MADONNA DI CAMPIGLIO 
Lega: na 800 m/nmv – Pinzolo; na 1550 m/nmv – Madonna di
Campiglio
Športna ponudba: drsališče, bazen, šola smučanja, šola
smučanja za otroke
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Fernetiči - Venecija - smjer
Padova - Trento - izlaz Doganale - Bolzano/ Brennero - izlaz San
Michele / Mezzocorona - Mezzolombardo - Mostizzolo - Dimaro
- Tonale - Pinzolo; od Ljubljane 419 km
Smučišče PINZOLO (800 – 2100 m)
www.funiviepinzolo.it

Smučišče MADONNA DI CAMPIGLIO
/ PINZOLO / MARILLEVA –
FOLGARIDA (860 – 2580 m)
www.campiglio.it

K a r t a s t r. 8 4 - 8 5

32 km smučarskih
prog

5 gondol

6 km
modre proge

1 vlečnic

umetno
zasnežavanje

19 km
rdeče proge
7 km
črne proge

7 sedežnic

150 km smučarskih
prog

34 sedežnic

8 vlečnic

17 gondol

50 km
modre proge

67 km
rdeče proge

umetno
zasnežavanje

33 km
črne proge

PINZOLO je smučišče z okoli 30 km smučarskih prog. Od leta 2011 je povezano z Madonnom di Campiglio in tako je to malo smučišče postalo
del velikega 150 km DOLOMITI DI BRENTA. Za začetnike so urejene modre proge, medtem ko se lahko z žičnico povzpete iz Pinzole na smučišče.
MADONNA di CAMPIGLIO je znano in pogosto obiskano smučišče, z dolgimi, širokimi in kvalitetnimi progami. Skozi vas je urejeno območje za
sprehajalce, kjer so bari, trgovine in restavracije. Madonna di Campignelo ima 55 km smučarskih prog. Na eni strani je žičnica povezana s Folgaridom –
Marillevom, iz druge strani pa s Pinzolom. To pomeni, da je skupaj 150 km prog, ki so med seboj povezane.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
SKI AREA PINZOLO / MADONNA DI CAMPIGLIO / MARILLEVA / FOLGARIDA 2020
BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 8 LET (rojeni po 30.11.2011.), v spremstvu odrasle osebe, ki je
kupila vozovnico za isti termin (1 odrasla = 1 brezplačna otroška vozovnica).

SMUČARSKE VOZOVNICE – PINZOLO / MADONNA DI CAMPIGLIO / MARILLEVA / FOLGARIDA
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE / CENA V €

4.1.-11.1.
TURBO HOLIDAY

11.1.-19.1.
25.1.-2.2.
SPECIAL JANUARY SPECIAL FEBRUARY

3.2.-8.3.

Odrasli

240

247

280

287

Otroci (30.11.2003.-30.11.2011.)

173

180

200

200

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja. Ob predložitvi voucherja prejmete vozovnico na blagajni gondole.
Fotografija za smučarsko vozovnico ni potrebna. Ob nakupu vozovnice morate imeti s seboj osebni dokument.

HOTEL
HOTEL LADINIA
CANADA3*S
4*
Lega: v centru Pinzola, samo 250 m od žičnice Doss Sabion, smučarski avtobus 300 m
od hotela

FIRST MINUTE

-3% popusta

za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba: recepcija, restavracija,
bar, wellness center obnovljen leta 2018,
notranji bazen, savna, solarij, turška kopel,
Kneipp, prostor za sproščanje, fitnes, mini
klub za otroke od 4-12 let (od 16:00-19:00
ure), igralnica, shramba za smučarsko opremo, parkirišče (brezplačno), garaža za doplačilo, dvigalo
Sobe: sušilec za lase, sat TV, mini bar, telefon, sef, balkon, brezžični internet wi-fi, cca
23 m2; junior suite soba – cca 30 m2, hidromasažna kad v sobi; vsi tipi sob imajo dodatno ležišče ali pograd
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro 3 menijev, solatni bife
7 nočitev po osebi v €
1/2+2 B
1/2+2 B junior suite
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 7.12.-21.12.
in 14.3.-4.4.2020.

POL
POL

7.12.-21.12.
4.1.-15.2.
7.3.-4.4.
448
532

21.12.-28.12.
15.2.-22.2.
29.2.-7.3.
485
569

28.12.-4.1.

22.2.-29.2.

821
915

560
653

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 5 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 5-12 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 12 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, božično in silvestrsko večerjo, 1 x tedensko snowshoeing z
lokalnim vodičem, otroško posteljico.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za uporabo garaže 3 € na dan, za hišne
ljubljenčke 15 € na teden.
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HOTEL
LADINIA 3*S 4*
HOTEL
QUADRIFOGLIO
Lega: 200 m od žičnice, 100 m od centra
Pinzola

FIRST MINUTE

-10% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, savna, parna kopel, whirpool, brezžični internet wi-fi (v skupnih prostorih), mini
klub za otroke od 3-12 let (od 15:30-19:00
in 20:30-21:30 ure), igralnica, animacija od
22.12.-28.3.2020., dvorana za sestanke, 1 x
tedensko živa glasba, parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), garaža (za
doplačilo 5 € na dan), shramba za smučarsko
opremo, dvigalo

za rezervacije do 30.10.2019.

Sobe: sat TV, balkon, sušilec za lase, telefon,
sef, mini bar, telefon, pogradi za otroke v sobi
1/2+2
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tipična
Trentino večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

28.12.-5.1.

7 nočitev po osebi v €

7=6

v terminih 5.12.-21.12.
in 14.3.-17.4.2020.
Akcije se lahko kombinirajo

1/2+1 B standard
1/2+2 B standard
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

784
821

5.1.-8.2.
7.3.-28.3.
401
448

8.2.-15.2.
29.2.-7.3.
467
513

15.2.-29.2.

28.3.-3.4.

551
588

401
448
4

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-12
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tipična Trentino večerja, 1 x tedensko živa glasba.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za garažo 5 € na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.

LADINIA
3*S
HOTELHOTEL
RESIDENCE
LA LOCANDA
Lega: v gorskem letovišču Pinzolo, 500 m od
centra mesta in trgovine, 900 m od spodnje
postaje gondole, postaja smučarskega avtobusa v bližini hotela

FIRST MINUTE

-5% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Ponudba: restavracija, bar, terasa, brezžični internet wi-fi (brezplačno), knjižnica v lobby-u, shramba za smuči, parkirišče, dvigalo
Sobe: dvoposteljne, sat TV, sušilec za lase
Prehrana: samopostrežni zajtrk v sobi in lastna prehrana v apartmaju; možnost doplačila za večerjo v restavraciji „La Botte“ (nahaja
se tik ob hotelu La Locanda)
Apartmaji: za 2 do 4 osebe, v tradicionalnem alpskem slogu, opremljena kuhinjska
niša, sat TV, sušilec za lase, posteljnina, brisače (menjava 1x tedensko), končno čiščenje
vključeno v ceno
Hišni ljubljenčki: dovoljeni, doplačilo pribl.
30 € po bivanju
Opomba: obvezna varščina za apartmaje
100 € (vrne se ob odjavi, v kolikor ni bila povzročena škoda)

7 nočitev po osebi v €
7 nočitev po apartmaju v €

7=6

v terminih 1.12.-22.12., 11.1.-25.1.
in 14.3.-28.3.2020.

1/2 soba
1/2 apartma
1/2+1 apartma
1/2+2 apartma
Minimalno bivanje (nočitev)

NZ
NA
NA
NA

1.12.-22.12.
11.1.-8.2.
7.3.-28.3.
261
476
513
607

4.1.-11.1.

8.2.-7.3.

429
859
1120
1381
7

299
560
607
691

Cena vključuje: najem apartmaja ali nočitev z zajtrkom. Doplačilo na recepciji: za turistično takso.
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HOTELBELLAVISTA
LADINIA 3*S3*
HOTEL
Lega: 800 m od žičnice Pinzolo - Campiglio
Express, 500 m od postaje smučarskega
avtobusa
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, brezžični internet wi-fi (brezplačno), mini
klub za otroke od 4-14 let, igralnica, parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), shramba za smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, telefon, sef
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek (sokovi, pecivo), večerja z izbiro
menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po osebi v €
1/2+1
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

1.12.-21.12.
4.1.-8.2.
29.2.-12.4.
411
411
3

21.12.-28.12.
8.2.-22.2.

28.12.-4.1.

22.2.-29.2.

448
448

737
737
7

504
504

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 0-7 let 100% v sobi 1/2+1; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem
ležišču od 7-15 let 40% v sobi 1/2+1; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 10% v sobi 1/2+1; 2 odrasli osebi
in otrok na dodatnem ležišču od 0-2 let 100% v sobi 1/2+2; 2 odrasli osebi in 1. otrok na dodatnem ležišču od 2-7 let 100%,
2. otrok od 2-7 let 40% v sobi 1/2+2; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-15 let 40% v sobi 1/2+2; 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 10% v sobi 1/2+2.

7=6

v terminih 1.12.-28.12.
in 4.1.-12.4.2020.

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, solatni bife, popoldanski prigrizek (sokovi, pecivo), 1 x tedensko snowshoeing z lokalnim vodičem, 1 x tedensko večerja z živo glasbo, otroška posteljica.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za božično večerjo 20 € po osebi (10 € za otroke), za silvestrsko večerjo 40 €
po osebi (25 € za otroke).

I TA L I JA , D O LO M I T I - M A D O N N A D I C A M P I G L I O

HOTEL
LADINIA
3*S
RESIDENCE
SPORT
Lega: 50 m od žičnice in smučišča, v centru
mesta
Apartmajska ponudba: brezžični Internet
wi-fi v skupnih prostorih (za doplačilo), à la
carte restavracija, shramba za smučarsko
opremo, parkirišče (za doplačilo 5 € na dan),
garaža (za doplačilo 10 € na dan), dvigalo
Apartmaji: kuhinja, sušilec za lase, telefon,
sat TV, sef, ogrevanje, balkon
1/3 bilocale, tip A, cca 30 m2, 1 dvoposteljna
soba, dnevni prostor z dodatnim ležiščem
1/4 bilocale, tip B, cca 40 m2, 1 dvoposteljna
soba, dnevni prostor z dvemi dodatnimi ležišči ali raztegljiv kavč
1/5 bilocale, tip C, cca 50 m2, 1 dvoposteljna
soba, dnevni prostor s pogradom in raztegljivim kavčem
1/6 bilocale, tip D, cca 55 m2, 1 dvoposteljna
soba, 1 soba s pogradom, dnevni prostor z
raztegljivim kavčem
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

7 nočitev po apartmaju v €
1/3 B bilocale
1/4 B bilocale
1/5 B bilocale
1/6 B trilocale
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 7.12.-21.12., 4.1.-8.2., 29.2.28.3.2020.

NA
NA
NA
NA

7.12.-21.12.

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

633
792
897
1109

1003
1267
1531
1795

1901
2429
2745
3168
7

4.1.-8.2.
29.2.-28.3.
792
951
1035
1267

8.2.-29.2.
951
1161
1373
1584

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnina, brisači, kuhinjske krpe, poraba elektrike, vode, ogrevanja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za končno čiščenje 50 € po apartmaju, za varščino 200 € (samo v gotovini,
vrne se ob odhodu, v kolikor ni povzročena škoda), za garažo 10 € na dan, za parkirišče 5 € na dan, za hišnega ljubljenčka
10 € na dan.
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RESIDENCE DES ALPES 2*
Lega: 50 m od centra, 200 m od smučišča
Apartmajska ponudba: recepcija, bar, brezžični internet wi-fi (brezplačno), parkirišče,
garaža (za doplačilo 10 € na dan), shramba za
smučarsko opremo, dvigalo
Apartmaji: balkon, sat TV, telefon sušilec za
lase, opremljena kuhinjska niša, kopalnica,
sef
1/2 monolocale, cca 25 m2, vse v enem prostoru, dnevni prostor z raztegljivim kavčem
za dve osebi
1/3 bilocale, cca 30 m2, soba z 1 ležiščem
brez okna, dnevni prostor z raztegljivim kavčem ali dvemi ločeni ležišči
1/4 bilocale, cca 35 m2, 1 spalnica (zakonska
postelja ali 2 ločena ležišča), dnevni prostor
z raztegljivim kavčem ali dvemi ločeni ležišči
1/5 bilocale, cca 45 m2, soba z 1 ležiščem in
s pogradi, dnevni prostor z raztegljivim kavčem ali dvemi ločeni ležišči
Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

1/2 B monolocale
1/3 B bilocale
1/4 B bilocale
1/5 B bilocale
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 7.12.-21.12., 4.1.-8.2., 29.2.28.3.2020.

7.12.-21.12.
21.3.-28.3.
396
501
713
819

7 nočitev po apartmaju v €
NA
NA
NA
NA

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

739
951
1161
1425

1267
1795
2217
2535
7

4.1.-8.2.
29.2.-21.3.
528
697
888
1003

8.2.-29.2.
687
845
1109
1267

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnina, brisače, kuhinjske krpe, porabo elektrike, vode in ogrevanja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za končno čiščenje 50 € po apartmaju, za varščino 200 € (samo v gotovini, vrne
se ob odhodu v kolikor ni storjena škoda), za garažo 10 € na dan, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.

M A R I L L E VA - FO LG A R I DA 
Lega: na 700 m/nmv
Športna ponudba: kegljišče v mestu Dimaro, smučarska
šola in snowboard
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Fernetiči - Venecija smjer Padova - Trento - izlaz Doganale - Bolzano/ Brennero
- izlaz San Michele/Mezzocorona - Mezzolombardo Marilleva - Mezzana - Commezadura - Almazzago - Dimaro
- Folgarida; od Ljubljane 480 km

Karta str. 84-85
62 km smučarskih
prog

7 gondol

24 km
modre proge

5 vlečnic

umetno
zasnežavanje

30 km
rdeče proge

14 sedežnic

Smučišče FOLGARIDA – MARILLEVA (900 m – 2180 m)

8 km
črne proge

www.ski.it
Smučišče MARILLEVA je povezano s smučiščema Madona di Campiglio in Folgarida. Marillevo 1400 najdete na 1400 m nadmorske višine in je
neposredno na smučišču. Marilleva 900 je ob vznožju gore in do smučišča Marilleva 1400 vas popelje gondola. V vasi so veliki apartmajski kompleksi,
ki so praktično na smučišču ali v neposredni bližini. Smučišče je nastalo z združitvijo dveh ločenih smučišč to sta Folgaride in Marileve, ki tvorita
približno 60 km smučarskih prog. Smučišče je povezano s sosednjo Madonno di Campiglio in skupaj premorejo 150 km smučarskih prog.

ŠOLA SMUČANJA V SODELOVANJU S ŠOLO SMUČANJA ERIK 5.1.-10.1.2020.
Cena šole smučanja po osebi znaša: 190 €; organizirana je v hrvaškem jeziku
za otroke od dopolnjenih 5 let., šola se izvaja od nedelje do petka in traja od
10:00 – 13:00 ure. Na koncu šolanja sledi tekmovanje in podelitev medalj.
Cena otroškega vrtca po osebi znaša: 240 €, za otroke rojene po 1.1.2015.,
šola se izvaja od nedelje do petka in traja od 10:00 – 13:00 ure; uporaba
otroške preproge in didaktičkih pripomočkov; Na koncu šolanja sledi
tekmovanje in podelitev medalj.
Sestanek z učitelji smučanja bo v nedeljo 5.1.2020. ob 09:45 uri na smučišču
pred hotelom Marilleva 1400. Tja je možno priti direktno z žičnico iz Marilleve
900. Učitelji smučanja bodo oblečeni v smučarske jakne Erik (smučarska
oprema; bela jakna in modre hlače).
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I TA L I JA , D O LO M I T I - M A R I L L E VA 14 0 0

HOTEL
HOTEL LADINIA
SOLARIA3*S
4*
Lega: nahaja se tih ob smučarski žičnici Marilleva 1400 SKI IN - SKI OUT

FIRST MINUTE

-8% popusta

Hotelska ponudba: recepcija, bar, restavracija, mini trgovina, disco, bazen, whirlpool,
fitnes, solarij in savna za doplačilo, mini klub
za otroke od 4-12 let, brezžični internet wifi (v
skupnih prostorih, brezplačno) otroška igralnica, otroški meni na povpraševanje, shramba za smučarsko opremo, parkirišče

za rezervacije do 29.11.2019.

Sobe: sušilec za lase, sat TV, mini bar, sef,
sobe imajo možnost 1 ali 2 dodatnih ležišč.
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija
Dodatna ponudba: za kosilo in večerjo 1/4
l vina in 1/2 l vode vključeno v ceno, pijača
dobrodošlice

21.12.-28.12.
25.1.-8.2.
7.3.-14.3.
467
467
467

7 nočitev po osebi v €
1/2
1/2+1
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)
SKI IN/OUT

POL
POL
POL

4.1.-25.1.
14.3.-28.3.

8.2.-22.2.
29.2.-7.3.

22.2.-29.2.

373
373
373

504
504
504

569
569
569

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-15
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 20%.

PIJAČA OB
VEČERJI

Cena vključuje: pijačo dobrodošlice, božično in silvestrsko večerjo, za kosilo in večerjo 1/4 l vina in 1/2 l vode.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 14 let).

I TA L I JA , D O LO M I T I - M A R I L L E VA 9 0 0

LADINIA 3*S
HOTEL GARDEN
Lega: 150 m od smučarskih prog in 2 km od
centra

FIRST MINUTE

-3% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, shramba za smučarsko opremo in kolesa, wellness
center (odprt od 16:30-19:00 ure), finska
savna, turška kopel, prostor za sproščanje,
tuš presenečenja, whirlpool (za doplačilo 6 €
po osebi na dan), brezžični internet wi-fi (za
doplačilo 5 € na dan), parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti) garaža (za
doplačilo 5 € na dan), dvigalo

za rezervacije do 29.11.2019.

Sobe: sušilec za lase, sat TV, sef, kopalnica
s tušem, sobe 1/2+2 z raztegljivim kavčem za
otroke
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

7 nočitev po osebi v €

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.

28.12.-4.1.

4.1.-8.2.
29.2.-7.3.

8.2.-22.2.

7.3.-29.3.

448
448

653
653

355
355

411
411

336
336
5

1/2+1 B
POL
1/2+2 B
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-15
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, solatni bife, božično večerja 25.12., silvestrsko večerja 31.12.,
otroška posteljica (na vprašanje).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za uporabo brezžičnega interneta
wi-fi 5 € na dan, za uporabo whirpoola 6 € po osebi na dan, za garažo 5 € na dan.
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I TA L I JA , D O LO M I T I - FO LG A R I DA

HOTEL
LADINIA
3*S
HOTEL
SELVA 3*
Lega: 20 m od smučišča

FIRST MINUTE

Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, brezžični internet wi-fi (brezplačno),
wellness center, notranji bazen, otroški
bazen, savne, parna kopel, hidromasažna
kad, fitnes, solarij za doplačilo, prostor za
sproščanje, igralnica, animacija od 20:30 do
22:30 ure, shramba za smučarsko opremo,
parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), dvigalo

-3% popusta

za rezervacije do 29.11.2019.

Sobe: v gorskem slogu, sat TV, balkon, telefon, v sobah 1/2+2 pogradi
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, 1 x tedensko tradicionalna večerja, solatni bife, pijača dobrodošlice
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 45 €
na teden)

7.12.-21.12.
28.3.-18.4.
476
476
476
3

7 nočitev po osebi v €
1/2 B
POL
1/2+1 B
POL
1/2+2 B
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
607
607
607

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.
29.2.-28.3.
513
513
513

765
765
765

1.2.-22.2.
569
569
569

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, solatni bife, 1 x tedensko tradicionalna večerja, pijačo dobrodošlice, božično večerja 25.12., silvestrsko večerja 31.12., otroška posteljica (na povpraševanje).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za hišnega ljubljenčka 45 € na teden.

HOTEL
3*S
HOTELLADINIA
UNION 3*
Lega: 10 m od smučišča, v centru mesta

FIRST MINUTE

Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični Internet wi-fi (brezplačno), notranji bazen, shramba za smučarsko opremo, garaža
(za doplačilo 10 € na dan), dvigalo

-5% popusta

za rezervacije do 30.10.2019.

Sobe: sat TV, panoramski pogled, telefon,
sušilec za lase, sef
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni.

26.12.-4.1.

7 nočitev po osebi v €

644

1/2+2 standard
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

7=6

v terminih 4.1.-15.2., 7.3.-10.4.2020.

4.1.-11.1.
1.2.-15.2.
373

11.1.-1.2.
7.3.-10.4.
327

15.2.-7.3.
392

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, božična in silvestrska večerja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, hišnega ljubljenčka, za garažo 10 € na dan, za otroško posteljico 10 € na dan.
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#PONTEDILEGNOTONALE

SKI FUN FOR
ALL AGES

Your best Italian snow experience
Sun, perfect slopes and fun are always guaranteed for the whole family.
Enjoy your winter holiday: from the teaching areas to the glacier.
Discover more on www.pontedilegnotonale.com
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PA S S O TO N A L E / P O N T E D I L E G N O

Lega: na 1883 m/nmv
Športna ponudba: drsališče, bazen (Ponte di Legno),
smučarska šola, jahanje
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Fernetiči - Venecija smjer Padova - Trento - izlaz Doganale - Bolzano/ Brennero
- izlaz San Michele/Mezzocorona - Mezzolombardo - Cles Passo del Tonale; od Ljubljane 441 km

100 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

20 km
modre proge

7 vlečnic

64 km
rdeče proge

19 sedežnic

16 km
črne proge

www.passotonale.it

PASSO TONALE je smučišče, ki ga obkrožajo gorska področja Adamello in Presanella. Leži na 1883 m/nmv in skupaj s smučišči Ponte di Legno in Temu
razprostirajo na 100 km progah. Na ledenik Presena, vodi žičnica do višine 3000 m in je stalno prekrita s snegom, kar omogoča smučanje skozi celo
leto. Passo Tonale. Smučišče je primereno tako za odlične smučarje kot otroško in družinsko smuko. Vsa smučišča so na prisojni strani (razen ledenika),
zato je ob lepem vremenu kljub visoki nadmorski višini prijetno.

SMUČARSKE VOZOVNICE - dodatna ugodnost samo za Palmine goste!
PASSO TONALE / PONTE DI LEGNO 2019 / 2020
BREZPLAČNA SMUČARSKA VOZOVNICA ZA OTROKE DO 8 LET (rojeni po 30.11.2011.), v spremstvu odrasle osebe, ki kupi
vozovnico za isti termin (1 odrasla = 1 brezplačna vozovnica, obvezno najaviti pri nakupu odrasle vozovnice).
SMUČARSKE VOZOVNICE – ADAMELLO SKI - PONTE DI LEGNO – PASSO TONALE - TEMU
6-DNEVNE SMUČARSKE VOZOVNICE / CENA V €

5.1.-11.1.

11.1.-25.1.

29.1.-14.3.

Odrasli

179

196

227

Otroci (30.11.2003.-30.11.2011.)

131

138

162

Doplačilo (varščina): za Key Card 5 € po osebi.
Opomba: cene smučarskih vozovnic veljajo izključno za vozovnice kupljene ob rezervaciji aranžmaja. Ob predložitvi voucherja prejmete vozovnico na blagajni gondole.
Fotografija za smučarsko vozovnico ni potrebna. Ob nakupu vozovnice morate imeti s seboj osebni dokument.
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HOTELPIANDINEVE
LADINIA 3*S4*
HOTEL
Lega: neposredno na pobočju s panoramskim razgledom, 100 m od žičnice in od centra mesta

FIRST MINUTE

-8% popusta

za rezervacije do 29.9.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, uporaba wellness centra za doplačilo 10 € po
osebi in vstopu (whirpool, savna), masaže
in solarij za doplačilo, brezžični internet wifi (brezplačno), disco pub, lepotni tretmaji,
fitnes, shramba za smučarsko opremo, mini
klub, igralnica, animacija, parkirišče, garaža
na vprašanje (doplačilo 10 € na dan), dvigalo
Sobe: sat TV, telefon, tuš v kopalnici, sušilec
za lase, sobe 1/2+2 s pogradom za otroke
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
vključena pijača ob obrokih (voda in hišno
vino), božična in silvestrska večerja vključena v ceno
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

28.12.-4.1.

7 nočitev po osebi v €
PIJAČA OB
VEČERJI

868
868
868

1/2
POL
1/2+1
POL
1/2+2
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

4.1.-1.2.
7.3.-4.4.
429
429
429

1.2.-15.2.

15.2.-29.2.

29.2.-7.3.

504
504
504
7

588
588
588

532
532
532

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 otrok na dodatnem ležišču do 8 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 otrok na dodatnem ležišču od 8
let 50%; 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (1.otrok) 3 - 8 let 100%; 2 odrasli osebi in 2 otroka na
dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (2.otrok) od 3 let 30%; 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (1.otrok)
od 8 let 50%; 2 odrasli osebi in 2 otroka na dodatnem ležišču v sobi 1/2+2 (2.otrok) od 3 let 30%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk in večerja, vključena pijača ob obrokih (voda in hišno vino), božično večerja 24.12.,
silvestrsko večerja 31.12.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za uporabo wellness centra 10 € po
osebi in vstopu (whirpool, savna), za otroško posteljico 10 € na dan, za garažo 10 € na dan.

HOTEL
LADINIA
3*S 4*
SPORT
HOTEL
VITTORIA
Lega: 50 m od smučišča, 80 m od centra
mesta

FIRST MINUTE

-3% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness center „La Sorgente“ na 600 m2 (odprt
od 14:00 - 19:30 ure, za osebe od 16 let),
notranji bazen, finska savna, turška kopel,
prostor za sproščanje, masaža za doplačilo,
fitnes, otroški bazen, mini klub za otroke od
4-12 let s številnimi dejavnostmi (od 09:00 19:00 ure), igralnica, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), parkirišče, garaža (za doplačilo 10 € na dan), shramba za smučarsko opremo, dvigalo

za rezervacije do 29.11.2019.

Sobe: sat TV, mini bar, sef, sušilec za lase,
telefon, comfort sobe s pogradi
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija

30.11.-21.12.
28.3.-18.4.
541
588
588
3

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 standard
POL
1/2+1 comfort
POL
1/2+2 comfort
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
8.2.-7.3.
719
765
765

28.12.-4.1.
877
952
952
7

4.1.-8.2.
7.3.-28.3.
569
616
616

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 3 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 3-8 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 8-16 let 30%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka
na dodatnem ležišču od 16 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, 1 x tedensko tipična večerja, pijačo dobrodošlice ob sobotah, božično večerja 24.12., silvestrsko večerja 31.12.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,80 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za otroško posteljico 15 € na dan,
za garažo 10 € na dan.
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I TA L I JA , PA S S O TO N A L E

HOTELMIRAMONTI
LADINIA 3*S4*
HOTEL
Lega: ob žičnici, v centru Passo Tonale
Hotelska ponudba: restavracija, wellness
center (bazen, savna, turška kopel, kneipp),
fitnes, mini klub, disco pub, brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Sobe: sat TV, sef, sušilec za lase, telefon,
standard - klasično urejene, večinoma s tapisonom; comfort – nove sobe, lesena tla
Prehrana: samopostrežni zajtrk, strežena
večerja, otroški meni, vegeterijanski meni
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 standard
1/2+2 comfort
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL

5.1.-26.1.
15.3.-19.4.
683
816

26.1.-9.2.

9.2.-15.3.

733
875
7

792
941

Popusti: 2 odrasli osebi in 1. otrok na dodatnem ležišču do 8 let 50%; 2 odrasli osebi in 2. otrok na dodatnem ležišču do
8 let 90%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 8-15 let 40%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od
15 let 10%.
Cena vključuje: „CARD CLUB” kartica vključuje pijačo dobrodošlice (v nedeljo zvečer), animacijo in večerno zabavo (razni
show programi in živa glasba), baby klub za otroke od 2-4 let (09-13 ure in od 14-19 ure), mini klub za otroke od 4-12 let (919 ure in od 21-21.30 ure baby ples), disco pub, brezplačni vstop tekom bivanja (odprt od 31.12.), fitnes (za osebe od 18 let),
uporabo notranjega bazena in wellness centra (savna, turška kopel, jacuzzi, prostor za sproščanje, center lahko koristijo
osebe od 14 let), tradicionalna večerja, brezžični internet wi-fi.
Doplačilo na recepciji: za turistično takso 1,80 € po osebi na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan, za otroško posteljico
na vprašanje 5 € na dan.

HOTELGARDENIA
LADINIA 3*S
HOTEL
3*S
Lega: 300 m od smučišča
Hotelska ponudba: recepcija, bar, wellness SPA center (od 10:00-12:00 in od 14:3019:00 ure), notranji bazen (obvezna uporaba
kopalne kape ), savne, jacuzzi, parna kopel,
tuš presenečenja, fitnes, prostor za sproščanje, čajni kotiček, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), masaže in solarij za doplačilo,
shramba za smuči, mini klub za otroke od
4-14 let, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), garaža za doplačilo (50 € tedensko),
brezplačen hotelski prevoz do smučišča,
dvigalo
Sobe: zakonska postelja, sušilec za lase, sat
TV, sef, telefon; 1/2+2 soba: dodatna ležišča s
pogradi za otroke
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, solatni bife, vegetarijanski meni
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni
7.12.-21.12.
7.3.-11.4.
420
420

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 classic
POL
1/2+2 classic
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
579
579

28.12.-4.1.
933
933

4.1.-22.2.
29.2.-7.3.
485
485

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 7-12 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 12 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, božično večerjo 24.12., uporabo SPA centra in fitnesa, hotelski prevoz do smučišča, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za silvestrsko večerjo 50 € po osebi,
za garažo 50 € na teden, za otroško posteljico 10 € na dan, za kopalni plašč 10 € na teden, za kopalno kapo za bazen 3,50 €.
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I TA L I JA , PA S S O TO N A L E

HOTELORCHIDEA
LADINIA 3*S
HOTEL
3*S
Lega: na sončni strani, 250 m od žičnice, 100
m od centra

FIRST MINUTE

-3% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, wellness
center (odprt od 16:00 – 19:00 ure, za osebe
od 12 let), finska savna, parna kopel, hidromasažni bazen, masaža za doplačilo, solarij,
dvigalo, brezžični internet wi-fi (za doplačilo
5 € za wi-fi kartico, vključuje 10 ur uporabe
ali 0,50 € po uri), bar, shramba za smučarsko
opremo, garaža za doplačilo

za rezervacije do 29.11.2019.

Sobe: sat TV, brezžični internet wi-fi (za doplačilo), telefon, sef, sušilec za lase, kopalnica s kadjo ali tušem, soba superior s balkonom
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija; solatni bife

7.12.-21.12.

7 nočitev po osebi v €

355
401
3

1/2+1 standard
POL
1/2+1 B superior
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
1.2.-22.2.
29.2.-7.3.
439
476

28.12.-4.1.

4.1.-1.2.
7.3.-11.4.

22.2.-29.2.

672
719

355
401

476
523

7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 7-14
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 14 let 10%.
Cena vključuje: božično in silvestrsko večerjo, uporabo smučarskega avtobusa, uporabo wellness centra.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za garažo 10 € dan (na vprašanje),
za wi-fi kartico 5 € (vključuje 10 ur uporabe) ali 0,50 € po uri, za otroško posteljico 7 € na dan.

HOTEL LADINIA
SCIATORI3*S
3*
Lega: 300 m od smučišča, smučarski avtobus cca.10 m od hotela

FIRST MINUTE

Hotelska ponudba: recepcija, bar, restavracija, TV soba, savna, solarij, shramba za
smučarsko opremo, parkirišče, dvigalo

za rezervacije do 29.11.2019.

-8% popusta

Sobe: sat TV, sušilec za lase, sef, telefon
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro 3 menijev, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni na vprašanje

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
411
411

7 nočitev po osebi v €
1/2+1 standard
POL
1/2+2 standard
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

28.12.-4.1.

4.1.-8.2.
7.3.-11.4.
345
345

551
551

8.2.-22.2.
29.2.-7.3.
392
392

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču do 7 let 100%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem
ležišču od 7-13 let 50%; 2 odrasli osebi in 1 ali 2 otroka na dodatnem ležišču od 13 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, božično večerjo 24.12., silvestrsko večerjo 31.12., 1 x savno in
1 x solarij, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za otroško posteljico 10 € na dan.
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I TA L I JA , PA S S O TO N A L E

HOTEL
LADINIA
3*S
HOTEL
EDEN 3*
Lega: na glavni cesti, 150 m od smučišča, 100
m od centra, brezplačen prevoz smučarskega
avtobusa

FIRST MINUTE

-3% popusta

za rezervacije do 29.11.2019.

Hotelska ponudba: recepcija, TV soba, bar,
restavracija, brezžični internet wifi (brezplačno), sef na recepciji (brezplačno), shramba
za smučarsko opremo, parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), dvigalo
Sobe: cca 17 m2, samo dvoposteljne, zakonska postelja, sat TV, sušilec za lase, brezžični
internet wi-fi (brezplačno), skromna namestitev
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija, solatni bife

7.12.-21.12.
4.4.-18.4.
327

7 nočitev po osebi v €
1/2 standard
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.

28.12.-4.1.

392

513
7

4.1.-1.2.
14.3.-4.4.
345

1.2.-14.3.
401

Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, božično večerjo 24.12., silvestrsko večerjo 31.12., otroško
posteljico na vprašanje.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,50 € po osebi na dan (za osebe od 14 let), za uporabo wellness centra hotela
Negritella (savna, whirpool, fitnes) ki se nahaja tik ob hotelu Eden. 1x vstop 15 € po osebi ali 40 € za cel teden (plačilo na
recepciji).

I TA L I JA , P O N T E D I L E G N O

3*S 4*
BLU HOTEL
HOTEL LADINIA
ACQUASERIA
Lega: 500 m od starodavnega gradu in mesta, 750 m od postaje Adamello Ski, možnost
doplačila za smučarski prevoz do smučišča
(1 € po osebi na dan)

FIRST MINUTE

-5% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, fitnes,
wellness center na 400 m2 za doplačilo, notranji bazen (obvezna uporaba kopalne kape
za bazen), hidromasažni bazen, turška kopel,
finska savna, bio savna, prostor za sproščanje, fitnes, brezžični internet wi-fi (brezplačno), parkirišče (odvisno od razpoložljivosti),
garaža (za doplačilo), animacija za otroke
4-12 let (5 ur dnevno, 6 dni v tednu), živa glasba 3 x tedensko, biljard za doplačilo, shramba za smučarsko opremo, dvigalo
Sobe: sat TV, mini bar za doplačilo, sef, sušilec za lase, brezžični internet wi-fi; junior
suite sobe prostornejše od standard sob
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 20 €
na dan, max 10 kg, niso dovoljeni v restavraciji, na bazenu in v skupnih prostorih)

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 standard
POL
1/2+2 junior suite
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
569
691

28.12.-4.1.
840
961

4.1.-11.1.
14.3.-29.3.
429
551

11.1.-25.1.
7.3.-14.3.
476
597

25.1.-1.2.
29.2.-7.3.
513
635

1.2.-22.2.
551
663

7

Popusti: 2 odrasli osebi in 1. otrok na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in 1. otrok na dodatnem ležišču od
12 let 50%; 2 odrasli osebi in 2. otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in 2. otrok na dodatnem ležišču
od 2 let 50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerjo z izbiro menija, 1 x tedensko tipična tradicionalna večerja, božično večerja,
silvestrsko večerja, zabava za otroke od 4 -12 let (5 ur dnevno, 6 dni v tednu), Živa glasba ob večerih (3 x na teden), uporaba
otroškega bazena od 2-16 let, ob spremstvu odrasle osebe (od 14:00-15:30 ure), uporabo fitnesa, parkirišče (odvisno od
razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,80 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), za smučarski avtobus do smučišča
po objavljenem urniku, 1 € po osebi na dan, za vse od 2 let (za bivanja več kot 5 noči cena 5 €), za vstop v wellness center
50 € tedensko (ali 15 € na dan) za osebe od 16 let. Otroci od 2-16 let lahko uporabljajo samo mali bazen v času od 14-15.30
ure, v spremstvu odrasle osebe s vstopnico, za garažo 10 € na dan ali 35 € na teden, za hišnega ljubljenčka 20 € na dan do
max 10 kg, niso dovoljeni v restavraciji, na bazenu in v skupnih prostorih, za otroško posteljico 8 € na dan (za otroke od 0-1
leta, obroki niso vključeni).
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VA L S E N A L E S

Weißkugel
Palla Bianca
3739 m

Hochvernagtspitze
Langtauferer Spitze Punta Vernago
3355 m
Punta Vallelunga
3529 m

Wildspitze
3774 m

Ö S T E R R E I C H

Im Hinteren Eis
Punta della Vedretta
3289m

Hintere Schwärze
Cime Nere
3624 m

Finailspitze
Punta Finale
3514 m

Kreuzspitze
3457 m

Schwarze Wand
Croda Nera

AU S T R I A

3354m

Vent >>

F2

A

S2

H1

S3

Schutzhütte
Schöne Aussicht
Rifugio Bella Vista

Finailjoch
Giogo Finale
3125m

3
G3

Fundstelle von Ötzi
Punto di ritrovamento Ötzi
Discovery site of Ötzi

G2

H2
R1

4
F1

S1

2

Ötzi Biwak
Baita Ötzi

7
6

5

2842m

G1

3013m

Glacier Hotel
Grawand ***

Grawand
Croda delle Cornacchie
3251m

3212m

Graue Wand
Croda Grigia
3202m

R2

8

T1

Teufelsegghütte
Baita Teufelsegg
2444m

1

B

Lazaunhütte
Baita Lazaun
2430m

NEW!

D
L2

T2

TH

Kinderland &
Ski School Area

9

10

L1

11

P

12

Finailhof
Maso Finail

K1

HA

K2
E

Marchegghof
Maso Marchegg

Kurzras
Maso Corto
2011m

Vernagt
Vernago

Wieshof
Maso Wieshof

1700m
Vernagtsee
Lago di Vernago

Unser Frau
Madonna
1500m

Lega: Maso Corto na 2011 m/nmv, ledenik na višini 3212 m/
nmv
Športna ponudba: snoboard park. Posebnost je 8 km dolga
črna proga“Blizzard Trail”
Dostop/oddaljenost: Ljubljana, Karavanke, Lienz, Bolzano,
Merano, Naturno, od Ljubljane 440 km
Smučišče VAL SENALES GLACIER (Schnalstaler Gletscher
2011 – 3212 m)

30 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

7 km
modre proge

4 vlečnic

1 gondola
1 kabinska gondola

11 km
rdeče proge

5 sedežnic

12 km
črne proge

www.schnalstal.com
VAL SENALES je dolina, ki se nahaja na severu italijanske regije Alto Adige, kjer se nahaja mesto Maso Corto na viši 2011 m. Spodnja postaja gondole,
pelje do ledenika na višino 3212 m. Pozimi je Val Senales mirno družinsko smučišče, začetniške poti pa se nahajajo tik ob postaji gondole. Večina
smučarskih prog se začne na ledeniku na višini 3212 m in se spušča vse do Maso Corta. Posebna atrakcija je 8 km dolga črna proga, ki vodi od ledenika
do samega kraja.
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I TA L I JA , VA L S E N A L E S - M A S O C O RTO

HOTEL
LADINIA
3*S3*
BLU
HOTEL
SENALES
Lega: na smučišču, 100 m od žičnice, v mestu Maso Corto, na 2.011 m n/v, hotel Senales
sestoji iz 2 medsebojno povezanih objektov
Zirm (standard sobe) in Cristal (superior
sobe)

FIRST MINUTE

-5% popusta

za rezervacije do 30.11.2019.

Hotelska ponudba: restavracija, bar, notranji bazen (brezplačno, obvezna uporaba
kopalne kape za bazen), fitnes (brezplačno),
uporaba wellness centra za doplačilo na
recepciji (savna, hidromasažna kad, parna
kopel, prostor za sproščanje), masaže za doplačilo, mini klub za otroke od 4-12 let (6 x tedensko, 5 ur na dan), parkirišče (brezplačno,
odvisno od razpoložljivosti) brezžični internet
wi-fi (brezplačno), shramba za smučarsko
opremo, garaža za doplačilo
Sobe: NOVO za 2019/2020 vse sobo bodo
OBNOVLJENE, sušilec za lase, sat TV, sef,
telefon, standard sobe za 2 do 4 osebe v
objektih hotela Zirm ali Cristal, družinske
sobe za min. 3 osebe in max. 5 oseb (1 spalnica + dnevni prostor z dodatnim ležiščem) v
objektu Zirm
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (max. 10 kg, doplačilo 20 € na dan)

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 standard
POL
1/2+3 družinska. soba
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
532
588

28.12.-4.1.

4.1.-25.1.

25.1.-22.2.

719
775

420
476

485
541

29.2.-7.3.
9.4.-13.4.
485
541

7

7.3.-9.4.
13.4.-18.4.
420
476
4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1. ali 2. otrok na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in 1. ali 2. otrok na dodatnem
ležišču od 12 let 50%; 2 odrasli osebi in 3. otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in 3. otrok na dodatnem
ležišču od 2 let 50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja, 1 x tedensko tipična tradicionalna večerja, uporabo notranjega bazena in fitnesa, zabava za otroke od 4-11 let (5 ur na dan, 6 x tedensko), božično večerja, silvestrsko večerja, 3 x
tedensko živa glasba ob večerih, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za garažo 10 € na dan ali 35 € na teden, neobvezno doplačilo za uporabo Wellnes centra 6 € na dan ali 20 € na teden za osebe od 16 let (savna, parne kopeli, hidromasažna kad, prostor za sproščanje),
za hišnega ljubljenčka 20 € na dan (max. 10 kg), za otroško posteljico 8 € na dan.

HOTEL LADINIA
3*S 3*
SPORTHOTEL
KURZRAS
Lega: na smučišču, 50 m od žičnice, v mestu
Maso Corto, na 2.011 m n/v
Hotelska ponudba: restavracija, bar, uporabo wellness centra od 21.12.-17.4.2020. za
doplačilo na recepciji (bazen, savna za osebe
od 16 let, hidromasažna kad, parna kopel,
prostor za sproščanje, obvezna uporaba
kopalne za bazen), parkirišče (brezplačno,
odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi (brezplačno, v preddverju hotela),
shramba za smučarsko opremo.

FIRST MINUTE

-5% popusta

ALL
INCLUSIVE

za rezervacije do 30.11.2019.

Sobe: standard sobe urejene v značilnem
gorskem slogu, sat TV, sušilec za lase, telefon, sef
Prehrana: ALL INCLUSIVE, samopostrežni
zajtrk, popoldanski prigrizek od 15:00 – 16:30
ure (juha, pecivo, čaj, kava), večerja z izbiro
menija, pijača ob večerji (hišno vino, pivo,
cola, fanta, sprite, voda), open bar od 15:00
– 21:00 ure (hišno vino, pivo, cola, fanta,
sprite, voda), 1 x tedensko tipična tradicionalna večerja, božična in silvestrska večerja
vključena v ceno
Hišni ljubljenčki: dovoljeni na vprašanje
(max 10 kg, doplačilo 20 € na dan, niso dovoljeni v restavraciji in na bazenu)

7 nočitev po osebi v €
1/2+2 standard
ALL INCL
Minimalno bivanje (nočitev)

21.12.-28.12.
22.2.-29.2.
541

28.12.-4.1.
737

4.1.-11.1.
7.3.-9.4.
448
7

11.1.-25.1.
467

25.1.-22.2.
29.2.-7.3.
513

Popusti: 2 odrasli osebi in 1. otrok na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in 1. otrok na dodatnem ležišču od
12 let 50%; 2 odrasli osebi in 2. otrok na dodatnem ležišču do 2 let 100%; 2 odrasli osebi in 2. otrok na dodatnem ležišču
od 2 let 50%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek od 15:00 – 16:30 ure (juha, pecivo, čaj, kava), večerja z izbiro
menija, pIjača ob večerji (hišno vino, pivo, cola, fanta, sprite, voda), open bar od 15:00 – 21:00 ure (hišno vino, pivo, cola,
fanta, sprite, voda, kava, čaj), 1 x tedensko tipična tradicionalna večerja, božična večerja, silvestrska večerja, parkirišče
(odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za Wellness & Fun paket od 21.12.-17.4. (uporabo bazena, savna za osebe od 16
let., parne kopeli, hidromasažna kad, prostor za sproščanje, obvezna uporaba kape za bazen), za hišnega ljubljenčka 20 €
na dan (max 10 kg, niso dovoljeni v restavraciji in na bazenu), za otroško posteljico 8 € na dan.
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SLOVENIJA

SLOVENIJA – mala srednjeevropska država, znana po jezerih (Blejsko, Bohinjsko) in gorah. Zaradi odličnih povezav, bližine
kakovostnih namestitev in ugodnih cen so smučišča v Sloveniji odlična izbira za tedenske počitnice ali vikend oddihe. Smučišča v Sloveniji so relativno majhna glede na ostala smučarska središča v Italiji in Avstriji. Zakaj se odločiti, da preživite zimske počitnice doma? Zaradi bližine smučarskih prog, dobre kulinarike, ugodnih cen smučarskih vozovnic in wellness centrov.
Smučanje je nacionalni šport z dolgo tradicijo. Poleg smučarskega pokala v Kranjski gori in na Mariborskem Pohorju, so tukaj
še smučarski skoki v Planici. Pozimi je čez dan zelo veselo na smučiščih, zvečer pa se živahno družabno življenje nadaljuje v
številnih barih in restavracijah.
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MARIBORSKO POHORJE
KRANJSKA GORA
BOVEC

BOHINJ

ROGLA/ZREČE
GOLTE

BLED
KRVAVEC

CERKNO

ROGAŠKA SLATINA
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ROGLA - ZREČE

Lega: 1571 m/nmv
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Celje - Zreče; od
Ljubljane 111 km
Smučišče ROGLA (540 - 1500 m/nv)

12 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

2 km
modre proge

11 vlečnic

30 km tekaških stez

8,5 km
rdeče proge

2 sedežnic

fun park

1,5 km
črne proge

www.rogla.eu

NOVO v 2019: dolg pokriti tekoči trak za otroke na Uniorčku (uporaba s smučarsko vozovnico),
POT „ med krošnjami“ skupna dolžina poti 1000 m, na višini od 20-36 m, z notranjim toboganom, ki omogoča zabaven spust
do poti ter od tam do izhoda v trgovino s spominki.
ROGLA – posebnost smučišča so objekti, ki se nahajajo na smučišču in ponujajo udobno namestitev. Je idealna destinacija za družinske počitnice na
snegu. Z avtom se lahko pripeljete na vrh in parkirate nekaj le metrov stran od proge. Različne proge so primerne za začetnike (široke, lepo urejene
proge dolge 90 metrov, s preprogo za otroke) in za zahtevnejše smučarje. Za izkušene smučarje pa je na voljo nočno smučanje in črna proga Jurgovo.
Rogla nudi tudi drugo športno infrastrukturo (nogometna igrišča, športne dvorane..). Približno 15 km je oddaljena od Term Zreč, kjer se lahko sprostite
v številnih bazenih in savnah. Zaradi odlične lokacije je Rogla priljubljena kot destinacija za vikend oddih.

HOTEL NATURA 4*
Lega: odprt v juniju 2014., v mirnem naravnem
okolju na začetku smučarskega centra, 300 m od
smučišča, 350 m od hotela Planja
Hotelska ponudba: bar, kavarna, recepcija, restavracija, wellness center Natura na cca 400 m2
z masažnimi bazeni, razne parne kopeli, finska,
panoramska, parna in infrardeča savna, ledena
jama, masaža za doplačilo, brezžični internet
wi-fi (brezplačno), servis in izposoja smuči ter
trgovina s športno opremo, v bližini športna dvorana (2200 m2, namizni tenis, tenis, squash, fitnes, plezalna stena), možnost parkiranja v garaži
(doplačilo 10 € na dan), shramba za smučarsko
opremo
Sobe: cca 26 m2, sat TV, telefon, tuš/ kad, mini
bar, sef, terasa
Prehrana (sobe): samopostrežni zajtrk, večerja
1/2+2 apartmaji: cca 36 m2, sobe z dvemi ležišči,
raztegljiv kavč, kuhinja s kuhalno ploščo, hladilnik, mini zmrzovalnik in pomivalni stroj, sat TV,
telefon, mini bar, sef, balkon
1/4+2 apartmaji: opremljeni isto kot 2+2 apartmaji z dodatno sobo
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni
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SLOVENIJA, ROGLA

HOTEL 4*
LADINIA
HOTEL PLANJA
/ HOTEL3*S
ROGLA 3*S
Lega: 50 m od smučišča, hotel se nahaja v
isti zgradbi kot hotel Rogla
Hotelska ponudba: recepcija, menjalnica,
trgovine, restavracija, aperitiv bar, pivnica,
restavracija “Stara Koča”, disco, wellnes center „dežela dobrega počutja“, športna dvorana (2200 m2, namizni tenis, tenis, igrišče za
squash, fitnes, plezalna stena), omarica za
smuči, izposoja smučarske opreme, servis
smuči, šola smučanja, garaža (za doplačilo
10 € na dan)
Wellness center: notranji bazen (12 x 6 m,
do 29°C), 2 masažna bazena (do 31°C), 2 finski
savni in turška kopel, infrardeča savna, masaža (za doplačilo)
Sobe Planja 4*: cca 20 m2, sat TV, mini bar,
brezžični internet wi-fi (brezplačno)
Soba Rogla 3*S: obnovljene v sezoni 2018/
2019, cca 17 m2, sat TV, brezžični internet wi-fi
(brezplačno)
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

HOTEL
HOTELLADINIA
BRINJE 3*S
3*
Lega: 30 m oddaljen od hotela Planja in Rogla, 150 m od smučišča. Primeren je za družine in pare, ki želijo hiter dostop do smučišča,
obenem pa odmaknjenost od vrveža
Hotelska ponudba: hotelski objekti Rogla /
Planja
1/2+1 sobe: terasa, cca 27 m2, sat TV, mini
bar
1/4+1 sobe: balkon, cca 36 m2, soba ima dve
spalnici (v dveh etažah), v prvi spalnici sta
dve osnovni ležišči, v drugi spalnici pa eno
ležišče in pograd, sat TV, mini bar
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja (v
restavraciji hotela Planja in Rogla)
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

1 nočitev po osebI v €
HOTEL NATURA 4*
HOTEL PLANJA 4*
HOTEL ROGLA 3*S

1/2+1
1/2+1
1/2+1
1/2+1 terasa
HOTEL BRINJE 3*
1/4+1 B
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL
POL
POL

24.11.-22.12.
12.1.-16.2.
15.3.-6.4.
89
77
77
60
60

22.12.-29.12.
2.1.-12.1.
16.2.-15.3.
103
92
92
71
71
2

29.12.-2.1.
137
120
120
85
85
4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 otrok do 3 let na skupnem ležišču 100%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 3-12 let na dodatnem
ležišču 50%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 12-14 let na dodatnem ležišču 30%; 2 odrasli osebi in otrok od 14 let na dodatnem
ležišču 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok od 3-12 let na osnovnem ležišču 30%.
Cena vključuje: polpenzion, neomejeno kopanje v bazenu hotela Planja, neomejeno vstop v savne Wellness Natura (za
goste hotela Natura), 20% popust za vstop v savne v hotelu Planja, 30% popust za vstop v termalne bazene Terme Zreče,
10% popust pri nakupu 2-ali več dnevne smučarske vozovnice (nakup v času bivanja, sezonske cene), avtobusni prevoz po
razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, za termin novega leta (29.12.-2.1.2020.) dodatno vključena silvestrska večerja,
kozarec penine in živo glasbo, animacija po pogramu.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 Eur po osebi na dan (otroci od 7-18 let 1 Eur na dan), enkratna prijava 2 Eur
(za osebe od 18 let), za uporabo garaže na Rogli 10 Eur na dan, za otroško posteljico 10 Eur na dan.
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SMUČARSKI PAKET

24.11.-22.12.
15.3.-6.4.
88
80
80
59
59
59

1 nočitev po osebI V €
HOTEL NATURA 4*
HOTEL PLANJA 4*
HOTEL ROGLA 3*S
HOTEL BRINJE 3*
BUNGALOVI ROGLA 3*
Minimalno bivanje (nočitev)

1/2+1
1/2+1
1/2+1
1/2+1 terasa
1/4+1 B
1/2+2

SMUČARSKI PAKET
SMUČARSKI PAKET
SMUČARSKI PAKET
SMUČARSKI PAKET
SMUČARSKI PAKET
SMUČARSKI PAKET

22.12.-29.12.
1.3.-15.3.
104
93
93
72
72
72
2

12.1.-16.2.
109
99
99
76
76
76
4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 otrok do 3 let na skupnem ležišču 100%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 3-12 let na dodatnem ležišču 50%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 12-14 let na
dodatnem ležišču 30%; 2 odrasli osebi in otrok od 14 let na dodatnem ležišču 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok od 3-12 let na osnovnem ležišču 30%.
SMUČARSKI PAKET vključuje (prihode v četrtek, petek, sobota, nedelja, od 24.11.-29.12., 12.1.-16.2., 1.3.-6.4.2020., minimalno bivanje 4 noči): polpenzion, DNEVNO SMUČARSKO VOZOVNICO (kolikor noči toliko dni velja smučarska vozovnica, 4 noči = 4 dnevna smučarska vozovnica, smučanje na dan odhoda + 3 dni, ali drugi dan
dalje vključno z dnevom odhoda), neomejeno kopanje v hotelskem bazenu hotela Planja, neomejen vstop v savne Wellness Natura (za goste hotela Natura), 1 x tekom bivanja vstop v termalne bazene Terme Zreče, 1 uro dnevno uporaba športne dvorane in športnih aktivnosti squash ali namizni tenis (do 16 ure), 30% popust na uporabo fitnes
centra, avtobusni prevoz po razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, animacijski program, shramba smučarske opreme za goste hotela Planja in Rogla.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (otroci od 7-18 let 1 € na dan), enkratna prijava 2 € (za osebe od 18 let)

HOTEL LADINIA
3*S3*
BUNGALOVI
ROGLA
Lega: 150 - 450 m nižje od hotela Planja, recepcija v hotelu Planja
1/2+2 bungalov: cca 21 m2, soba z raztegljivim kavčem in pogradom, opremljena kuhinja, sat TV
1/4+2 bungalov: cca 40 m2, (v dveh etažah) v
pritličju - opremljena kuhinja, raztegljiv kavč,
sat TV, v 1 nadstropju - prehodna soba z 2 posteljami in soba z dvemi ležišči
Prehrana: možnost samo najema, možnost
polpenziona (samopostrežni zajtrk, večerja v
restavraciji hotela Rogla)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

HOTEL LADINIA
3*S 4*
BUNGALOVI
MACESEN
Lega: 100 m nižje od hotela Natura, 300 m
od smučišča, recepcija in prehrana v hotelu
Natura
1/4+2 bungalov: (v dveh etažah) v pritličju
- opremljena kuhinja, raztegljiv kavč, sat TV,
v 1. nadstropju – dve sobe, ena z 2 ločenimi
ležišči in ena z zakonsko posteljo
Prehrana: možnost samo najema, ali storitev polpenzion (prehrana v hotelu Natura,
minimum 3 osebe v bungalovu)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

1 nočitev na osebo v €
1 nočitev na apartma v €
1/2+2
1/4+2
1/2+2
1/4+2
1/4+2
1/4+2

BUNGALOVI ROGLA 3*

BUNGALOVI MACESEN 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
NA
NA
POL
NA

24.11.-22.12.
12.1.-16.2.
15.3.-6.4.
60
60
84
111
68
125

22.12.-29.12.
2.1.-12.1.
16.2.-15.3.
71
71
93
127
80
141
2

29.12.-2.1.
75
75
123
172
92
189
4

Popusti (samo za polpenzion): 2 odrasli osebi in 1 otrok do 3 let na skupnem ležišču 100%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 3-12 let na dodatnem ležišču 50%; 2 odrasli osebi
in 1 otrok od 12-14 let na dodatnem ležišču 30%; 2 odrasli osebi in otrok od 14 let na dodatnem ležišču 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok od 3-12 let na osnovnem ležišču 30%.
Cena vključuje: polpenzion ali najem bungalova, neomejeno kopanje v bazenu hotela Planja (samo za storitev polpenziona, 30% popust za najem), 20% popust za vstop
v savne v hotelu Planja in hotelu Natura, 30% popust za vstop v termalne bazene Terme Zreče, 10% popust za nakup 2-ali več dnevne smučarske vozovnice (nakup tekom
bivanja, sezonske cene), avtobusni prevoz po razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, za novo leto v terminu (29.12.-2.1.2020.) dodatno vključena silvestrska večerja,
kozarec penine in živo glasbo (samo za goste s polpenzionom), animacija po programu.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (otroci od 7-18 let 1 € dnevno), za enkratno prijavo 2 € (za osebe od 18 let), za končno čiščenje (samo za
najem) 39 € za bgw. 1/4+2, za uporabo garaže
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HOTEL4*S
LADINIA
3*SVITAL 4*
HOTEL ATRIJ
/ HOTEL
Lega: dva hotela pod isto streho, ki ju povezuje termalni kompleks, 16 km do smučišča
Rogla (možnost prevoza do smučišča s smučarskim avtobusom, približno 30 min vožnje,
brezplačno)
Hotelska ponudba: restavracija, kavarna,
à la carte restavracija, Retro salon (soba s
kaminom in knjižnico), Sommelierova soba
(degustacijski prostor), igralnica za otroke,
sodobni konferenčni center, Wellness & Spa
center Idila, kozmetični in frizerski salon,
brezplačni smučarski avtobus do Rogle in nazaj v zimski sezoni, parkirišče pred hotelom,
garaža (za doplačilo 5 € na dan), shramba
smučarske opreme na Rogli za doplačilo
Wellness & Spa center: notranji in zunanji
bazeni (1600 m2, od 28 do 36 °C), savne (turške, finske in infrardeče savne na 440 m2),
fitnes center, medicinske masaže in ostali
medicinski tretmaji, tajska terapija in ayurvedske masaže, svet romantike, lepotni center (pedikura, manikura, planinski wellness)
Sobe hotel Vital: cca 22 m2, kopalni plašč in
brisače za bazen, kabelska LCD TV, priključek
za internet, telefon, sef, mini bar, balkon; nekatere sobe so med seboj povezane (družinske sobe); za hotelske goste do bazena pokrit
hodnik
Sobe hotel Atrij: cca 30 m2, kopalni plašč in
brisače za bazen in wellness, kabelska LCD
TV, priključek za internet, telefon, sef in mini
bar, balkon ali francoski balkon; luksuzni
apartmaji imajo finsko savno in masažno kad
v sobi ali na terasi
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni
1 nočitev po osebi v €
HOTEL ATRIJ 4*S
HOTEL VITAL 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

1/2+1
1/2+1

POL
POL

24.11.-29.12.
2.1.-6.4.
109
84
2

29.12.-2.1.
140
115
4

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 otrok do 3 let na skupnem ležišču 100%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 3-12 let na dodatnem ležišču 50%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 12-14 let na
dodatnem ležišču 30%; 2 odrasli osebi in otrok od 14 let na dodatnem ležišču 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok od 3-12 let na osnovnem ležišču 30%.
Cena vključuje: polpenzion, neomejeno kopanje v termalnih bazenih, neomejen vstop v savne za goste hotela Atrij, vstop v svet savn (20% ugodneje), 20% popusta pri
nakupu 2-ali več dnevnih smučarskih vozovnic (nakup tekom bivanja, sezonske cene), avtobusni prevoz po razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, v terminu za novo
leto (29.12.-2.1.2020.) dodatno vključena silvestrska večerja, kozarec penine ob polnoči z živo glasbo (samo za goste s storitvijo polpenziona), 1 x vstop v svet savn ali vsak
dan neomejen vstop za goste hotela Atrij, kopalni plašč za kopanje (hotel Vital in Atrij) in wellness torba v hotelu Atrij, animacija po programu.

SKI & SPA PAKET IN ZIMA, ZIMA BELA PAKET
24.11.-29.12.
2.1.-6.4.
SKI & SPA PAKET
97
80

1 nočitev po osebI v €
HOTEL ATRIJ 4*S
HOTEL VITAL 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

1/2+1
1/2+1

PAKET
PAKET

24.11.-29.12.
2.1.-6.4.
ZIMA, ZIMA BELA PAKET
85
64
3

Popusti: SKI & SPA paket in ZIMA, ZIMA BELA vključujejo BREZPLAČNO namestitev za 1. otroka do 10 let (polpenzion, kopanje v bazenih, smučarska vozovnica ni vključena); 2
odrasli osebi in 1 otrok od 10-12 let na dodatnem ležišču 50%; 2 odrasli osebi in 1 otrok od 12-14 let na dodatnem ležišču 30%; 2 odrasli osebi in otrok od 14 let na dodatnem
ležišču 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok od 3-12 let na osnovnem ležišču 30%.
SKI & SPA paket vključuje: polpenzion, dnevno smučarsko vozovnico (3 nočitve = 3-dnevna smučarska vozovnica), BREZPLAČNA namestitev za 1 otroka do 10 let
(polpenzion, kopanje v bazenih, smučarska vozovnica ni vključena), shramba smučarske opreme v termah Zreče (možnost doplačila za 1 komplet smuči v ogrevanem
prostoru v pizzerii Planja na Rogli), neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 1 x tekom bivanja obisk svet savn (dodatni vstop 30% popust), 1 x dnevno obisk svet savn za
goste hotela Atrij, kopalni plašč za kopanje (za goste hotela Atrij in Vital), wellness torba v hotelu Atrij, avtobusni prevoz po razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, hotelska animacija, zabavni aquaaerobic, nordijska hoja z izkušenim učiteljem, sprehodi v okolici z vodičem, glasba ob večerih in ples v hotelski kavarni (torek, petek, sobota),
kreativne delavnice za otroke v terminu šolskih počitnic (2.1.-12.1., 16.2.-1.3.2020.)
ZIMA, ZIMA BELA paket vključuje: polpenzion, lahko kosilo (topla jed na „žlico“, solata in sladica), popoldanski „čaj ob štirih“ z domačim kolačem v kavarni hotela, BREZPLAČNA namestitev za 1. otroka do 10 let (polpenzion, kopanje v bazenih), neomejeno kopanje v termalnih bazenih, 1 x tekom bivanja obisk svet savn, 1 x dnevno obisk
svet savn za goste hotela Atrij, 20% popusta ob nakupu 2-ali več dnevnih smučarskih vozovnic (nakup tekom bivanja, sezonske cene), kopalni plašč za kopanje (za goste
hotela Atrij in Vital), wellness torba v hotelu Atrij, avtobusni prevoz po razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, hotelska animacija, zabavni aquaaerobic, nordijska hoja
z izkušenim učiteljem, sprehodi v okolici z vodičem, glasba ob večerih in ples v hotelski kavarni (torek, petek, sobota), kreativne delavnice za otroke v terminu šolskih
počitnic (2.1.-12.1., 16.2.-1.3.2020.)
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (otroci od 7-18 let 1 € na dan), za enkratno prijavo 2 € (za osebe od 18 let), za uporabo garaže v termah Zreče
5 € na dan, za otroško posteljico 8 € na dan.
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HOTEL
LADINIA
3*S4*
VILE
TERME
ZREČE
Lega: v urejenem parku ob jezeru, v neposredni bližini hotela in bazena, 16 km do smučišča Rogla (možnost prevoza do smučišča s
smučarskim avtobusom, približno 30 min vožnje, brezplačno)
Apartmajska ponudba: opremljena kuhinjska niša, pomivalni stroj, sat TV, kopalnica,
sušilec za lase, balkon, brezplačno parkirišče, posteljnina, brisači, končno čiščenje
se plača na recepciji
1/2+2 apartma (tip A): cca 45 m2, spalnica
z zakonsko posteljo, dnevna soba z raztegljivim kavčem za 2 osebi
1/4+2 apartma (tip B): cca 65 m2, 2 spalnici,
dnevna soba z raztegljivim kavčem za 2 osebi, 2 kopalnici
Prehrana: lastna (možnost doplačila za polpenzion v hotelu Vital)
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

1 nočitev na apartma v €
1/2+2 B
1/4+2 B
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA

24.11.-29.12.
2.1.-6.4.
101
117
2

29.12.-2.1.
129
149
4

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnina, brisači, 2 vstopnici za kopanje v termalnih bazenih, velja za apartma
1/2+2, 4 vstopnice za apartma 1/4+2; ostale osebe imajo 30% popust na vstopnice, za vstop v svet savn (20% popust),
20% popust za nakup 2-ali več dnevne smučarske vozovnice (nakup tekom bivanja, sezonske cene), avtobusni prevoz po
razporedu na relaciji Rogla - Zreče – Rogla, brezplačno parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (otrok od 7-18 let 1 € na dan), za enkratno prijavo 2 € (za
osebe od 18 let), za končno čiščenje 29 € za app 1/2+2, 39 € za app 1/4+2, za uporabo garaže v termah Zreče 5 € na dan,
za hišnega ljubljenčka 15 € na dan

LADINIA
3*S SMOGAVC)
HOTEL reAktivHOTEL
3* ZREČE
(EX. HOTEL
Lega: v centru Zreč, 400 m od Term Zreče.
Približno 10 min vožnje od avtoceste, ex. hotel Smogavc

FIRST MINUTE

-10% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, prostor za sproščanje „relax cona“ (doplačilo,
2 uri 10 € po osebi, 3 ure 20 € po osebi), ki
vključuje 6 ležalnikov, finsko in infrardečo
savno, čajni kotiček s sadjem, prostor za
masažo (za doplačilo). 5 dvoran za sestanke,
brezžični internet wi-fi (brezplačno), parkirišče (brezplačno), shramba za smučarsko
opremo
Sobe: velikost sob od 16 – 22 m2, večina z
balkonom, sat TV, sušilec za lase, sef, klima,
pogradi v sobah 1/2+2, tuš ali kad v kopalnici
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z
izbiro menija
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

1 nočitev na osebo v €
1/2
1/2+1
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

FIRST MINUTE -10% POPUSTA
za rezervacije do 31.10.2019.
in bivanja od 1.11.-1.3.2020.

POL
POL
POL

1.11.-22.12.
8.3.-20.12.2020.
55
55
55
1

22.12.-2.1.

2.1.-8.3.

65
65
65
2

60
60
60
1

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na skupnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-10
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 10-15 let 40%
2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 15 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), za uporabo „ relax cone“ prostora za
sproščanje (2 uri 10 € po osebi, 3 ure 20 € po osebi), za silvestrsko večerjo 10 € po osebi, za otroško posteljico 10 € na dan,
za hišnega ljubljenčka 10 € na dan.
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KRANJSKA GORA

Slovenia's
Best Ski Hotel

NOVO
NEW

NOVO
NEW

Lega: 785 m/nmv
Športna ponudba: drsališče, savna, notranji bazeni,

20 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

10 km
modre proge

Oddaljenost: od Ljubljane 85 km

18 vlečnic

40 km tekaških stez

8 km
rdeče proge

5 sedežnic

halfpipe

2 km
črne proge

športna dvorana Vitranc, izposoja smučarske opreme, šola
smučanja

Smučišče KRANJSKA GORA (785 - 1215 m/nmv)
www.kranjska-gora.si

KRANJSKA GORA je priljubljeno smučišče, na katerega lahko ‘’stopite kar iz postelje’’, saj ste lahko nastanjeni v bližini vsega. To je simpatično, malo
mesto med visokimi Julijskimi alpami, kjer lahko najdete odlične hotele z wellnessom, restavracijami, bari in casinojem. Vsako leto je Kranjska Gora
organizator tekme svetovnega pokala, v bližini je tudi zelo znana skakalnica Planica. Celotno smučarsko opremo si lahko izposodite v trgovinah v
mestu. Ponuja tudi možnost nočne smuke. Za vse ljubitelje teka na smučeh je urejenih več kot 40 km prog, ki vodijo vse do sosednje Italije.

HOTEL
LADINIA
3*S 4* (EX. HOTEL LARIX)
HOTEL RAMADA RESORT
KRANJSKA
GORA
Lega: na smučišču, 100 m od centra
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa,
kavarna s kaminom, kongresni center, brezžični Internet wi-fi (brezplačno), snack bar
Snežna plaža, shramba za smučarsko opremo, wellness center Aqua Larix na cca 400
m2, hidromasažni bazeni, gejziri, whirlpool,
otroški bazen; savna center (finska in infrardeča savna, turška kopel, kopel za noge, solarij); Vita center (klasična in kitajska TUI-NA
masaža, magnetna presoterapija, kozmetični
tretmaji, pedikura), shramba za smučarsko
opremo, parkirišče
Sobe: sat TV, brezžični Internet wi-fi, mini
bar, telefon, radio, sušilec za lase, standard
sobe z zakonsko posteljo, balkon, možnost
dodatnega ležišča, pogled na mesto; superior sobe, balkon, pogled smučišče, možnost
dodatnega ležišča
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni
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HOTEL
HOTELLADINIA
KOMPAS3*S
4*
Lega: 150 m od smučišča, 300 m od centra
Hotelska ponudba: restavracija, ledeni bar,
nočni bar, notranji bazen (6,5 x 12 m, do 28
°C) in otroški bazen s toboganom, finska
savna, turška savna, parna kopel, masaže
za doplačilo, prost vstop v Wellness center
Aqua Larix v hotelu Ramada Resort, fitnes,
brezžični internet wi-fi (brezplačno), dvorana
za sestanke, shramba za smučarsko opremo,
parkirišče
Sobe: sat TV, brezžični Internet wi-fi, sušilec
za lase, sef, standard sobe z zakonsko posteljo in dodatnim ležiščem (brez balkona), superior sobe ločena ležišča (balkon)
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

HOTEL
LADINIA
3*S 4* EX. HOTEL PRISANK
RAMADA HOTEL & SUITES
KRANJSKA
GORA
Lega: 100 m od smučišča
Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični Internet wi-fi (brezplačno), pizzeria,
kavarna, pub, prost vstop v Wellness centar
Aqua Larix v hotelu Ramada Resort, shramba
za smučarsko opremo, parkirišče.
Sobe: sat TV, mini bar, sef, sušilec za lase,
standard sobe pogled mesto, zakonska postelja in raztegljiv kavč; superior soba pogled
planine, 22-24 m2, del sob z balkonom (balkon mogoč na vprašanje glede na razpoložljivost in brez doplačila)
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

BOŽIČNI PAKET OD 20.12.-28.12.2019.
3 NOČITVE, BOŽIČNI PAKET PO OSEBI V €
HOTEL RAMADA RESORT KRANJSKA GORA 4*
HOTEL KOMPAS 4*
RAMADA HOTEL & SUITES KRANJSKA GORA 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

1/2+1 standard
1/2+1 standard
1/2+1 standard

PAKET
PAKET
PAKET

20.12.-28.12.
3 noči
261
231
216
3

DODATNI DAN
73
67
60

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok brez ležišča do 6 let 100% (doplačilo za dodatno ležišče 14 € na dan); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 50%; 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 20%; 1 odrasla oseba in otrok na osnovnem ležišču od 6-12 let 30%.
Cena vključuje: 3 x polpenzion po osebi v standard sobi (samopostrežni zajtrk in večerja), Božična – večerja (24.12.), podaljšan čas božičnega zajtrka (25.12.), vstopnica za
žive jaslice na ledu (po rednem programu in odvisno od vremenskih razmer), vstop v bazen Aqua Larix ali bazen Wellness centra Kompas, prost vstop v Casino Larix in Casino
Koronu, animacijski program (po programu), brezžični Internet wi-fi, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti).
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 3 € po osebi na dan, 1,50 € za otroke od 7 do 18 let, za otroško posteljico 6 € na dan.

PAKET NOVO LETO OD 28.12.-3.1.2020.
3 NOČITVE, PAKET NOVO LETO PO OSEBI V €
HOTEL RAMADA RESORT KRANJSKA GORA 4*
HOTEL KOMPAS 4*
RAMADA HOTEL & SUITES KRANJSKA GORA 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

1/2+1 standard
1/2+1 standard
1/2+1 standard

PAKET
PAKET
PAKET

28.12.-3.1.
3 noči
450
405
384
3

DODATNI DAN
115
100
96

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok brez ležišča do 6 let 100% (doplačilo za dodatno ležišče 14 € na dan); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 50%; 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 20%; 1 odrasla oseba in otrok na osnovnem ležišču od 6-12 let 30%.
Cena vključuje: 3x polpenzion po osebi v standard sobi (samopostrežni zajtrk in večerja), svečana silvestrska večerja z vključeno živo glasbo in aperitivom, podaljšan čas
zajtrka na dan 1.1.2020., vstop v bazen Aqua Larix ali bazen Wellness centra Kompas, prost vstop v Casino Larix ali Casino Koronu, animacijski program (po programu),
brezžični Internet wi-fi, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti).
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 3 € po osebi na dan, 1,50 € za otroke od 7 do 18 let, za otroško posteljico 6 € na dan.
109

SLOVENIJA, KRANJSKA GORA
SMUČARSKI PAKET OD 3.1.-1.3.2020.
7 NOČITEV SMUČARSKI PAKET PO OSEBI V €
HOTEL RAMADA RESORT KRANJSKA GORA 4*
HOTEL KOMPAS 4*
RAMADA HOTEL & SUITES KRANJSKA GORA 4*
Minimalno bivanje (nočitev)

1/2+1 standard
1/2+1 standard
1/2+1 standard

PAKET
PAKET
PAKET

3.1.-13.1.
1.2.-1.3.
7 nočitev
896
784
665

13.1.-1.2.
7 nočitev
826
707
602
7

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok brez ležišča do 6 let 100% (doplačilo za dodatno ležišče 24 € na dan); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 30% (ima
smučarsko vozovnico); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 10% (ima smučarsko vozovnico); 1 odrasla oseba in 1 otrok na osnovnem ležišču od 3-12 let
20% (ima smučarsko vozovnico).
Cena vključuje: 7 polpenzionov po osebi v standard sobi (samopostrežni zajtrk in večerja), 6–dnevna smučarska vozovnica za Kranjsko Goro – vključeno nočno smučanje,
za ne-smučarje vrednostni bon v znesku 120 € (7 polpenzionov) za wellness ali gostinsko storitev – velja za vse objekte in wellness centre pod imenom Hit Alpinea), ob 7
polpenzionih 3 x prost vstop v savno (Aqua Larix in rekreativni center Kompas) – samo za odrasle, vstop v Aqua Larix ali bazen Wellness centra Kompas, 15% popust na
masaže, 10% popust na šolo smučanja in najem smučarske opreme Šport Bernik Kranjska Gora (več informacij na recepciji), prost vstop v Casino Larix in Casino Koronu,
animacijski program (po programu), brezžični internet wi-fi, parkirišče (odvisno od razpoložljivosti).
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 3 € po osebi na dan, 1,50 € za otroke od 7 do 18 let, za otroško posteljico 6 € na dan.

REDNE CENE
1 nočitev na osebo v €
Hotel RAMADA RESORT Kranjska Gora 4*
Hotel KOMPAS 4*
RAMADA Hotel & Suites Kranjska Gora 4*

1/2+1 B standard
1/2+1 B superior
1/2+1 standard
1/2+1 B superior
1/2+2 standard
1/2+2 superior

POL
POL
POL
POL
POL
POL

Minimalno bivanje (nočitev)

FIRST MINUTE -10% POPUSTA
za rezervacije do 15.10.2019.
in bivanje od 20.12.-1.3.2020

FIRST MINUTE -5% POPUSTA
za rezervacije do 15.11.2019.
in bivanje od 20.12.-1.3.2020.

BREZPLAČNO ZA ENEGA OTROKA DO 12 LET
na dod. ležišču (v sobi z dvema odraslima) do
28.12., 12.1.-1.2., 1.3.-18.3.,23.3.-31.3.2020. v
RAMADA Hotel & Suites Kranjska Gora

1.12.-20.12.
1.3.-18.3.
23.3.-31.3.
57
63
55
61
55
61
2 od 1.12.-20.12.
3 ostalo

20.12.-28.12.
12.1.-1.2.

2.1.-12.1.
1.2.-14.2.

14.2.-1.3.

28.12.-2.1.

81
87
74
80
68
74
4 od 20.12.-28.12.
3 od 12.1.-1.2.

88
94
77
83
77
83
7 od 2.1.-12.1.
5 od 1.2.-14.2.

93
99
83
89
77
83

117
123
106
112
95
101

3

3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 3 let brez ležišča 100%; 2 odrasli osebi in otrok od 3-7 let na dodatnem ležišču 50%; 2 odrasli osebi in otrok od 7-12 let na dodatnem ležišču 30%; 2 odrasli osebi in otrok
od 12 let na dodatnem ležišču 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok od 3-12 let na osnovnem ležišču 30%.
Poseben popust za RAMADA Hotel & Suites Kranjska Gora: BREZPLAČNO za enega otroka do 12 let
na dodatnem ležišču (v sobi z dvema odraslima) do 28.12., 12.1.-1.2., 1.3.-18.3.,23.3.-31.3.2020.
Cena vključuje: polpenzion (samopostrežno zajtrk in večerjo), vstop na bazene hotela Kompas in vodni
park Aqua Larix v hotelu Ramada Resort, brezplačni vstop v casino, brezžični Internet wi-fi, parkirišče.
Doplačilo v agenciji: za silvestrovo 45 € za otroke od 4-14 let, 80 € za osebe starejše od 14 let.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 3 € po osebi na dan, 1,50 € za otroke
od 7 do 18 let, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan, za otroško posteljico 6 € na dan.
Opomba: v primeru spremembe imena ali datuma rezervacije v first minute rezervacije doplačilo znaša
20 €.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 3 € po osebi na dan, 1,50 € za otroke
od 7 do 18 let, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan, za otroško posteljico 6 € na dan.

HOTEL LADINIA
3*S
APARTMAJI
VITRANC
Lega: 50 m od smučišča, 100 m od centra, v
bližini trgovine
V vseh apartmajih: sat TV, balkon, telefon,
brezžični Internet wi-fi (brezplačno), opremljena kuhinjska niša, mikrovalovna pečica,
hladilnik, kopalnica
1/2-4 apartma (tip A), cca 35 m2, opremljena kuhinja, spalnica z zakonsko posteljo,
dnevna soba z sofo na razvlačenje
1/3-5 apartma (tip B), cca 42 m2, opremljena kuhinja, spalnica s 3 ležišči, dnevna soba z
sofom na razvlačenje
Opomba: ob prihodu se gostje prijavijo na
recepciji hotela Ramada hotel & suites Kranjska Gora
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

FIRST MINUTE -10% POPUSTA
za rezervacije do 15.10.2019.
in bivanje od 20.12.-1.3.2020.

FIRST MINUTE -5% POPUSTA

za rezervacije do 15.11.2019. in bivanje
od 20.12.-1.3.2020.

1 nočitev na apartma v €
1/2-4
NA
1/3-5
NA
Minimalno bivanje (nočitev)

1.12.-20.12.
1.3.-18.3.
23.3.-31.3.
60
69

20.12.-28.12.
12.1.-1.2.

2.1.-12.1.
1.2.-14.2.

14.2.-1.3.

28.12.-2.1.

99
117

108
124
7

123
140

179
196

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnino, brisače, vstop na bazene hotela Kompas in vodni park Aqua Larix v hotelu
Ramada Resort, brezplačni vstop v casino, brezžični Internet wi-fi, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 3 € po osebi na dan, za končno čiščenje apartmaja 20 €,
za hišnega ljubljenčka 10 € na dan, za otroško posteljico 6 € na dan.
Opomba: v primeru spremembe imena ali datuma rezervacije v first minute rezervacije doplačilo znaša 20 €.
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HOTEL
LADINIA
3*S GORA 4*
BEST WESTERN
HOTEL
KRANJSKA
Lega: od centra mesta oddaljen 3 minute
hoje, 300 m od smučišča
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, SPA center – notranji bazen (brezplačno),
za doplačilo od 7 € po osebi (po vstopu): jacuzzi, turška in finska savna, fitnes; masaža
za doplačilo, dvorana za sestanke, brezžični
Internet wi-fi (brezplačno), parkirišče (brezplačno, odvisno od razpoložljivosti), shramba za smučarsko opremo
Sobe: sat TV, sušilec za lase, telefon; economy, standard in superior sobe samo
dvoposteljne, comfort sobe imajo dodatno
raztegljiv kavč; standard in superior sobe
imajo mini bar in sef, večina superior sob z
balkonom
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja

1 nočitev na osebo v €

Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo
20 € na dan)

1/2 economy
1/2 standard
1/2+2 comfort
1/2 superior
Minimalno bivanje (nočitev)

POL
POL
POL
POL

1.11.-15.12.

15.12.-30.12.

30.12.-2.1.

52
54
64

58
62
70

100
111
133
2

2.1.-8.1.
17.2.-5.3.
73
77
82
134

8.1.-17.2.
67
71
80
121

Popusti za otroke DO 2.1.2020.: 2 odrasli osebi in otrok brez ležišča do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok
na dodatnem ležišču od 12 let 20%.
Popusti za otroke OD 2.1.2020.: 2 odrasli osebi in otrok brez ležišča do 2 let 100%, 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 2-8 let 50%, 2 odrasli osebi in otrok na
dodatnem ležišču od 8-12 let 30%, 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 10%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk in večerjo, neomejena uporaba notranjega bazena, zunanje parkirišče (odvisno od razpoložljivosti), brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 1,27 € do 4.1.2020, 2 € od 4.1.2020 po osebi na dan, za uporabo SPA centra (savne, jacuzzi, fitnes) 7 € po osebi (vstop), za otroško
posteljico 6 € na dan, za hišnega ljubljenčka 20 € na dan.
Doplačilo v agenciji: za silvestrsko večerjo 90 € za osebe od 12 let, 45 € za otroke od 6 do 12 let (obvezno doplačilo).

SLOVENIJA, GOZD MARTULJEK

HOTEL
3*S
HOTELLADINIA
ŠPIK 3*/4*
Lega: v idiličnem in umirjenem okolju Gozda
Martuljek, 5 km od Kranjske Gore

FIRST MINUTE

-10% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, bar, brezžični internet wi-fi (brezplačno), 4 kongresne
dvorane, Vodni svet na 250 m2 (sprostitveni
bazen, plavalni bazen s protitokom, otroški
bazen, masažni slapovi, svet savn - finska,
zeliščna, turška, ledena jama), Center zdravja Špik (5 tematskih sob, kardio fitness,
klimatska terapija), center lepote Špik (masaže, kozmetične storitve, pedikura, manikura), shramba za smučarsko opremo

za rezervacije do 15.11.2019.

Sobe: sat TV, sušilec za lase, sef, telefon,
sobe 3* imajo pograde za otroke, sobe 4*
obnovljene, z balkonom, pogled na gozd in
pogled na planine
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni samo v hotelu 3*
(doplačilo 10 € na dan)
Opomba: postaja smučarskega avtobusa, ki
vozi do Kranjske Gore se nahaja pred hotelom - (odhodi po voznem redu, več informacij na recepciji hotela)

BREZPLAČNO ZA ENEGA
OTROKA DO 12 LET
na dodatnem ležišču
(v sobi z dvema odraslima)

1 nočitev na osebo v €
Hotel ŠPIK 3*
Hotel ŠPIK 4*

1/2+2 standard
1/2+1 B pogled na gozd
1/2+1 B pogled na gore
1/2+2 B suite

POL
POL
POL
POL

20.12.-30.12.
9.3.-20.3.
23.3.-29.3.
55
65
73
83

Minimalno bivanje (nočitev)

30.12.-3.1.
20.3.-23.3.

3.1.-9.3.

76
83
91
101
3

64
73
81
91

Popusti: 2 odrasli osebi in 1 otrok na dodatnem ležišču do 12 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na skupnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem
ležišču od 6-12 let 30%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 10%; 1 odrasla oseba in 1 otrok na osnovnem ležišču 3-12 let 30%.
Cena vključuje: nastanitev v izbranem tipu sobe, bogat samopostrežni zajtrk in večerja, dnevno organiziran SKI bus hotel Špik - Kranjska Gora - hotel Špik, vstop v bazenski
kompleks hotela Špik (odprt vsak dan od 9 do 21 ure), 30% popust pri koriščenju savn v hotelu, uporaba brezžičnega interneta, brezplačni vstop v Casinò Korona, parkirno
mesto pred hotelom, 10% popusta za goste hotela Špik za najem smučarske opreme in šole smučanja Intersport Bernik Kranjska Gora (velja samo na redne cene).
Doplačilo v agenciji: obvezno doplačilo za bogato večerjo 31.12. (ne gala večerjo) 29 € za osebe od 14 let, 15 € za otroke od 4 do 14 let.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 1,60 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), 0,80 € za otroke od 7-18
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MARIBORSKO POHORJE

Lega: 1347 m
Dostop/oddaljenost: Ljubljana – Celje- Slovenske Konjice
- Mariborsko Pohorje, od Ljubljane 131 km
Smučišče MARIBORSKO POHORJE (325 - 1347 m/nmv)
www.mariborskopohorje.si

41 km smučarskih
prog

umetno
zasnežavanje

23 km
modre proge

16 vlečnic

28 km tekaških stez

13 km
rdeče proge

5 sedežnic
1 gondola

halfpipe

5 km
črne proge

MARIBORSKO POHORJE je poleg Krvavca največje slovensko smučišče. Znano je po vsem svetu, saj gostuje tekmovanje v ženskem smučanju za svetovni
pokal, imenovano Zlata lisica. Popolna kombinacija vsega od odličnih smučišč, izvrstnih wellness centrov, čudovite narave in neposredne bližine mesta
Maribor! Le dobra ura vožnje iz Ljubljane in ura in pol vožnje iz Zagreba. Snežni stadion se nahaja pod Pohorjem iz katerega je možno priti na smučišče. Na
voljo je novo zgrajena žičnica, ki vas od spodnje žičnice pripelje do zgornje postaje na 1.042 metrov imenovan Bolfenk, do katerega se lahko pripeljete tudi z
avtomobilom. Poleg Bolfenka je tukaj še eno smučišče, kjer je več zanimivih prog, imenovano Areh. Posebnost tukaj je nočna smuka z vrha Pohorja v dolino
(7 km).

LADINIA 3*S
HOTEL HABAKUK
4*
Lega: nahaja se ob vznožju smučišča, od
centra približno 10 minut vožnje

FIRST MINUTE

Hotelska ponudba: hotelska in à la carte restavracija, notranji in zunanji bazeni,
whirlpool, finska savna, turška kopel, fitnes,
kongresni center, squash, lepotni salon, brezžični internet wi-fi (brezplačno) soba za fizioterapijo, garaža (doplačilo 9 € na dan), storitve v Beauty centru za doplačilo (masaža,
pedikura, nega obraza, peeling, manikura,
kopeli, obloge), drsanje, sankanje, šola smučanja, najem smučarske opreme, shramba za
smučarsko opremo

do -20% popusta

Sobe: sat TV, mini bar, sef, standard sobe cca
24 m2 možnost dodatnega ležišča, superior
sobe cca 24 m2 samo dvoposteljne, premium
sobe obnovljene decembra 2019, cca 35 m2
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

7=6

od 28.12.-8.3.2020.

FIRST MINUTE -20% POPUSTA

za rezervacije do 1.10.2019. za WINTER
DELIGHTS paket od 4.1.-8.3.2020.

FIRST MINUTE -10% POPUSTA

za rezervacije do 1.10.2019. za
SMUČARSKI PAKET od 4.1.-8.3.2020.

FIRST MINUTE -15% POPUSTA
za rezervacije do 1.10.2019.
in termin 28.12.-5.1.2019.

1 nočitev na osebo v €
1/2+1 standard
POL
1/2+1 premium
POL
1/2 superior
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

4.7.-21.12.

28.12.-4.1.

64
73
2

107
127
115
3

4.1.-8.3.
WINTER DELIGHTS SMUČARSKI PAKET
84
117
100
133
88
121
2

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 6 let brez lastnega ležišča 100%; 2 odrasli osebi in otrok do 6 let na dodatnem ležišču
75%; 2 odrasli osebi in otrok 6-12 let na dodatnem ležišču 50%; 1 odrasla oseba in 1 otrok 6-12 let na osnovnem ležišču
30%.
Paketi WINTER DELIGHTS in SKI PAKET od 4.1.-8.3.2020. vključuje (min. bivanje 2 noči): storitev polpenzion (samopostrežni zajtrk in večerja), neomejena uporaba Wellness in Spa centra Habakuk (bazeni in savne), neomejena uporaba
fitnes centra, 1 x uporaba kopalnega plašča in copat, brezžični internet wi-fi, animacija za otroke med šolskimi počitnicami, zabavni program v Casino Mond (brezplačni vstop, organiziran shuttle prevoz), SKI PAKET dodatno vključuje dnevno
smučarsko vozovnico (smučarska vozovnica glede na število nočitev).
Doplačilo v agenciji: obvezno doplačilo za Silvestrovo (31.12.) 151 € za odraslo osebo, 75 € za otroka od 2 do 12 let.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan, za enkratno prijavo 1 € (za osebe od 18 let), za uporabo
garaže v hotelu Habakuk 5 € na dan, za uporabo savn v hotelu Bellevue 8 € po osebi in vstopu, za otroško posteljico 9 €
na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.
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HOTEL
HOTEL IN
IN APARTMANI
APARTMAJI BELLEVUE 4*
Lega: na smučišču, na 1050 m / nmv, do hotela mimo vasi Hoče

FIRST MINUTE

Hotelska ponudba: restavracija, bar, wellness (finska in turška savna, ledena jama,
fitnes, masaža), brezžični internet wi-fi (brezplačno), soba za biljard, kamin, soba za
sestanke, shramba za smučarsko opremo,
dvigalo, za doplačilo 12 € po osebi na dan
možnost uporabe wellness Spa centra v hotelu Habakuk

do -20% popusta

Sobe: sat TV, mini bar, tuš/kad, internet, klimatska naprava
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)
1/2+2 apartmaji tip A: cca 70 m2, dvoposteljna soba, dnevni prostor z raztegljivim
kavčem za dve osebe, opremljena kuhinjska
niša, sat TV
1/4+2 apartmaji tip B: cca 90 m2, zelo prostorna, povezane 2 dvoposteljni sobi z možnostjo dodatnega ležišča, dnevni prostor z
raztegljivim kavčem za dve osebi, opremljena
kuhinjska niša, pomivalni stroj, 2 kopalnici,
sat TV
Prehrana: lastna
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

7=6

od 28.12.-8.3.2020.

FIRST MINUTE -20% POPUSTA

za rezervacije do 1.10.2019. za WINTER
DELIGHTS paket od 4.1.-8.3.2020.

FIRST MINUTE -10% POPUSTA
popusta za rezervacije do 1.10.2019.

FIRST MINUTE -15% POPUSTA
za rezervacije do 1.10.2019.
in termin 28.12.-5.1.2019.

1 nočitev na osebo v €
1/2
Hotel
BELLEVUE 4*
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 6 let brez lastnega ležišča 100%; 2 odrasli osebi in otrok do 6 let na dodatnem ležišču
75%; 2 odrasli osebi in otrok 6-12 let na dodatnem ležišču 50%; 1 odrasla oseba in 1 otrok 6-12 let na osnovnem ležišču
30%.
Paketi WINTER DELIGHTS in SKI PAKET od 4.1.-8.3.2020. vključuje (min. bivanje 2 noči): polpenzion (samopostrežni
zajtrk in večerja),neomejena uporaba savn v hotelu Bellevue, neomejena uporaba fitnes centra, brezžični internet wifi, parkirišče, SKI PAKET dodatno vključuje dnevno smučarsko vozovnico (smučarska vozovnica glede na število
nočitev).
Doplačilo v agenciji: obvezno doplačilo za Silvestrovo (31.12.) 80 € za odraslo osebo, 40 € za otroka od 2 do 12 let.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan, za enkratno prijavo 1 € (za osebe od 18 let), za uporabo
wellness in Spa centra v hotelu Habakuk 12 € po osebi in vstopu, za otroško posteljico 9 € na dan, za hišnega ljubljenčka
15 € na dan.
1 nočitev na apartma v €
1/2+2
1/4+2

Minimalno bivanje (nočitev)

popusta za rezervacije do 1.10.2019.

80
85
3

POL
POL

Apartmaji BELLEVUE 4*

FIRST MINUTE -10% POPUSTA

4.1.-8.3.
WINTER DELIGHTS
SMUČARSKI PAKET
65
99
72
105
2

28.12.-4.1.

NA
NA

29.12.-4.1.
157
207
4

4.1.-8.3.
123
167
3

Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnina, brisače, neomejena uporaba savn v hotelu Bellevue, neomejena uporaba
fitnes centra, brezžični internet wi-fi, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan, za enkratno prijavo 1 € (za osebe od 18 let), za uporabo
wellness in Spa centra v hotelu Habakuk 12 € po osebi in vstopu, za otroško posteljico 9 € na dan, za hišnega ljubljenčka
15 € na dan, za končno čiščenje apartmaja Bellevue 25 € (za bivanja 5 in več noči vključeno v ceno), za varščino 150 € za
apartmaje Bellevue.
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Slovenia's
Best Ski Resort
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K RVAV E C

Lega: v Kamniških Alpah, 1450 m/nmv

30 km smučarskih
prog

1 gondola

15 km
modre proge

Smučišče KRVAVEC (1450 - 1970 m/nm)

3 vlečnic

80% pokritost z
umetnim snegom

7 km
rdeče proge

www.rtc-krvavec.si

5 sedežnic

3 km tekaških stez

3 km
črne proge

Športna ponudba: šola smučanja in deskanje na snegu,
servis in izposoja smučarske opreme
Dostop/oddaljenost: Ljubljana 50 km

KRVAVEC je že tretje leto zapored izbran za najboljše slovensko smučišče, ki ga podeljuje organizacija „WORLD SKI AWARDS“. Krvavec je smučarski
center prilagojen tako za začetnike kot za izkušene smučarje. Nahaja se na nadmorski višini od 1.450 – 1970 metra, kar zagotavlja najboljše pogoje za
smučanje vsaj 100 dni v letu. Za Krvavec pravijo, da je smučarsko središče z najlepšim pogledom. Zaradi odlične lokacije in bližine avtoceste je Krvavec
dostopen iz vseh smeri (samo 25 km iz Ljubljane). Zagotavlja urejena parkirišča za avtomobile, ki se nahajajo neposredno ob spodnji postaji žičnice, ki
vas pelje direktno na Krvavec. Na smučišču je velika ponudba restavracij, barov, hotelov in apartmajev.

HOTEL LADINIA
3*S
APARTMAJSKA
HIŠA MUŠTRINKA
Lega: na smučišču, cca 200 m od hotela
Krvavec, na 1.600 m/nv, dostop do apartmajev je mogoč s kabinsko žičnico do
zgornje postaje, možnost hotelskega prevoza (za doplačilo) – za vse goste apartmaja je prevoz od zgornje žičnice do hotela brezplačen. Za bivanje daljše od 3 noči
prevoz do/od gondole brezplačen. Delovni
čas kabinske žičnice v zimskem času je od
08:00-17:00 ure.
Apartmajska ponudba: shramba za smučarsko opremo, hiša Muštrinka s 5-imi
apartmajskimi enotami v dveh nadstropjih
sprejme skupaj 16 oseb
1/2 studio apartma, cca 19 m2, sat TV,
brezžični internet wi-fi, vse v enem prostoru, opremljena kuhinjska niša s kuhalno
ploščo, pečico in hladilnikom, posteljnina,
brisače
1/2+2 apartma, cca 34 m2, sat TV, brezžični internet wi-fi, spalni prostor z zakonsko
posteljo, bivalno spalni del z raztegljivim spalnim kavčem (dimenzija 155 x 195
cm), opremljena kuhinjska niša s kuhalno
ploščo, pečico in hladilnikom, posteljnina,
brisače
Prehrana: lastna prehrana

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 30.9.2019.

1 nočitev na apartma v €
1/2 studio
1/2+2
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA

1.12.-25.12.
15.3.-17.4.
79
108

Doplačila na recepciji: za turistično takso, za končno čiščenje 30 €.
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25.12.-2.1.

2.1.-15.3.

119
137
2

108
119

S LOV E N I JA , K RVAV E C

HOTEL
HOTEL LADINIA
KRVAVEC3*S
3*
Lega: direktno na smučišču, na 1.600 m/nv,
dostop do hotela je mogoč z žičnico, možnost hotelskega prevoza (za doplačilo) – za
vse hotelske goste je prevoz od zgornje žičnice do hotela brezplačno. Za bivanje daljše
od 3 noči prevoz do/od kabinske žičnice brezplačen. V zimskem času žičnica obratuje od
8.00 do 17.00 ure.

FIRST MINUTE

-10% popusta

za rezervacije do 30.9.2019.

Hotelska ponudba: aperitiv bar, 2 restavraciji, brezžični internet wi-fi (brezplačno),
savna, prostor za sestanke, igralnica, shramba za smučarsko opremo, terasa, brezplačno parkirno mesto na spodnji strani žičnice;
savna za doplačilo, v bližini otroška vlečnica,
otroški smučarski park, poligon za začetnike, servis in najem smučarske opreme, šola
smučanja; gosti hotela imajo poseben popust v šoli smučanja in pri servisu smučarske
opreme.
Sobe: sat TV, sušilec za lase, nekatere z balkonom, možnost dodatnega ležišča
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja ali
izbor menijev, možnost dietne prehrane
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)

1.12.-25.12.
15.3.-17.4.
68

1 nočitev na osebo v €
1/2+1
Minimalno bivanje (nočitev)

FIRST MINUTE -10% POPUSTA
popusta za rezervacije do 30.9.2019.

POL

25.12.-2.1.

2.1.-15.3.

88
2

79

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišu od 6-10
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 10-15 let 40%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja ali izbor menijev, gosti hotela imajo poseben popust v šoli
smučanja in pri najemu ter servisu smučarske opreme, prevoz od zgornje žičnice do hotela.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za otroško posteljico 10 € na dan, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan, za silvestrsko večerjo 50 € po osebi.

SMUČARSKI PAKET = POLPENZION + SMUČARSKA VOZOVNICA

POSEBNA PONUDBA SKI OPENING za prihod od nedelje do petka, paket 3=2 za 4=3 in 4=3 za 5=4
1.12.-25.12.

POLPENZION + SMUČARSKA VOZOVNICA
po osebi v €
HOTEL KRVAVEC 3*

1/2+1

PAKET

3 noči
233

SKI OPENING
4 noči
303

5 noči
372

3 noči
292

2.1.-12.1.
26.1.-15.3.
SMUČARSKI PAKET
4 noči
5 noči
6 noči
381
481
580

7 nočitev
669

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 6 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišu od 6-10 let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem
ležišču od 10-15 let 40%.
Smučarski paketi vključujejo: polpenzion, smučarsko vozovnico (3 noči = 2-dnevna smučarska vozovnica, 4 noči = 3-dnevna smučarska vozovnica, 5 noči = 4-dnevna
smučarska vozovnica, 6 noči = 5-dnevna smučarska vozovnica, 7 noči = 6-dnevna smučarska vozovnica), uporaba hotelske savne 1 ura dnevno po osebi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso, za otroško posteljico 10 € na dan, za hišnega ljubljenčka 10 € na dan, za silvestrsko večerjo 50 € po osebi.
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Zimska pravljica na Bledu

Modern hotel v osrčju zgodovinskega mesta Bled
Restavracija s poudarkom na svežih lokalnih sestavinah
Odličen wellness s holističnim pristopom
Udobne konferenčne dvorane z vso tehnično podporo
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BLED

Lega: mesto na 501 m/nmv
Športna ponudba: bazeni, savne, drsališče
Dostop/oddaljenost: od Ljubljane 55 km
Smučišče Straža - dvosedežnica 363 m dolga, 820 m dolge poti, nočno smučanje, tek na smučeh; v bližini smučišč Soriška planina in Vogel
www.straza-bled.si, www.bohinj.si/kobla
Čeprav BLED ni klasično smučarsko središče, se pozimi spremeni v pravo zimsko pravljico. Z odlično lokacijo saj sta smučišča Vogel in Krvavec
oddaljena le pol ure vožnje. Z nakupom smučarske vozovnice, lahko izkoristite brezplačen prevoz iz Bleda do Vogla ali Krvavca. Bled je priljubljena
točka za družine z otroki, ker ponuja številne aktivnosti kot so sprostitev v wellness centrih, sprehodi okoli Blejskega jezera, vožnja s kolesom, urejene
kolesarske poti, izlet na Blejski grad. Prepoznavna značilnost Bleda je gotovo blejska kremna rezina, katero morate poizkusiti.

HOTEL
HOTELLADINIA
ASTORIA3*S
3*
Lega: nahaja se na odlični lokaciji na obrobju
blejskega starega jedra, v neposredni bližini
Blejskega jezera ter Blejskega gradu
Hotelska ponudba: restavracija, bar, kavarna s sončno teraso, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), Wellness Astoria (doplačilo
10 € po osebi in vstopu): „Park Savna“ (za
osebe od 18 l., uporaba savne ob predhodni
rezervaciji termina), dva jacuzzija, parna kopel, 2 finske savne, zeliščna savna, tuši doživetja (tropski tuš, masažne šobe), kotiček
s svežim sadjem, fitnes, kozmetični salon,
masaže, klimatizirana dvorana za sestanke
(opremljena z LCD projektorjem, platnom,
ozvočenjem, govorniškim pultom), brezplačno parkirišče, garaža (odvisno od razpoložljivosti), pralnica perila, dvigalo
Sobe: sat TV (32 inčni televizor z multimedijskim sistemom), telefon, mini bar, sef, sušilec za lase, kopalnica s tušem ali kadjo, klima
Prehrana: samopostrežni zajtrk, samopostrežna večerja
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni
Zanimivost: hotel je center za učenje študentov gostinstva in turizma. Združevanje
strokovnosti in predanosti posameznika s svežimi idejami študentov, s katerimi
ustvarjamo edinstveno vzdušje in doživetje.

1 nočitev po osebi v €
1/2+1
1/2+1
Minimalno bivanje (nočitev)

NZ
POL

1.11.-29.12.
3.1.-30.4.
39
53
2

29.12.-3.1.
55
69
3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 5 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 5-13
let 50%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 13 let 10%.
Cena vključuje: nočitev z zajtrkom ali polpenzion, za bivanje 3 noči in več vključen enkrat 3 urni vstop v Wellness Astoria(savna, hidromasažni bazeni, Kneipp, kopeli, fitnes, tuši doživetja).
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3,13 € po osebi na dan, za uporabo wellness storitev 10 € po osebi in vstopu.
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SLOVENIJA, BLED

HOTEL RIBNO 3*
Prvi slovenski ZERO WASTE
hotel (»hotel brez odpada«,
ponovno uporabi, zmanjšaj
porabo, recikliraj)
Lega: v neposredni bližini Bleda (2,5 km), na
obrobju borovega gozda, idealna izbira za
pohodništvo in kolesarske izlete.
Hotelska ponudba: restavracija, bar, panoramska terasa, brezžični internet wi-fi, wellness storitve za doplačilo (do 3 ure na teden
12 € po osebi, čez vikend 14 € po osebi):
hidromasažna kad, finska savna, infrardeča savna, prostor za sproščanje, masaže za
doplačilo, tenis igrišča, najem kolesa, parkirišče (brezplačno), možnost doplačila za
hotelski prevoz do Bleda, dvigalo
Sobe: sat TV, mini bar, telefon, kopalnica s
tušem ali kadjo
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja za
doplačilo
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo)
1 nočitev po osebi v €
1/2
1/2 B
1/3
1/2+2 družinska soba
Minimalno bivanje (nočitev)

NZ
NZ
NZ
NZ

21.11.-23.12.
4.1.-1.4.
41
47
39
40

23.12.-28.12.
44
49
41
41
1

Cena vključuje: nočitev z zajtrkom, brezplačno parkirišče, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3,13 € po osebi na dan, za uporabo wellness storitev (do 3 ure na teden 12 € po
osebi, čez vikend 14 € po osebi), za hišne ljubljenčke.

HOTEL
LADINIA
HOTEL
KRIM 3*3*S
Lega: 150 m od jezera, v središču Bleda, v
bližini športne dvorane, brezplačni smučarski avtobus do smučišča Krvavec, Kranjska
Gora, Cerkno, Kanin.
Hotelska ponudba: restavracija, a la carte
restavracija, bar, terasa, parkirišče, dvigalo
Sobe: sat TV, mini bar, telefon, sušilec za lase
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (za doplačilo)

1.12.-31.3.2020.
2 noči +2-dnevna
3 noči +3-dnevna
4 noči +4-dnevna
smučarska vozovnica smučarska vozovnica smučarska vozovnica
1/2+1
SMUČARSKI PAKET
137
204
265
2 odrasli osebi in otrok od 6-15 let na dod. ležišču
56
75
104

SMUČARSKI PAKET po osebi v €

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 6 let na dodatnem ležišču 100%.
Cena vključuje: 2, 3, 4 nočitve v dvoposteljni sobi s polpenzionom, 2, 3, 4-dnevne smučarske vozovnice za smučišča Krvavec, Kranjska Gora, Cerkno, Kanin – Sella Nevea, Tarvisio (Italija), Arnoldstein (Austrija), smučarski avtobus od hotela
Krim do Krvavca ali Kranjske Gore, 20% popusta za uporabo bazenskega kompleksa Živa Wellness center, 15% popusta na
masaže v masažnem centru hotela Krim, brezplačno parkirišče, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 3,13 € po osebi na dan.
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BOHINJ / VOGEL

Lega: na robu Triglavskega narodnega parka, 570 m/nmv
Športna ponudba: tekaške proge v Bohinju (2,5 in 5 km),
Pokljuki (60 km), Bohinjska Bistrica (10 km), tek na smučeh
na Komni in Triglavskih jezerih, naravno drsališče na jezeru
Dostop/oddaljenost: Ljubljana - Bled - Bohinj; od Bleda 28
km
Smučišče VOGEL (570 - 1800 m/nm), SORIŠKA PLANINA

22 km smučarskih
prog

1 gondola

9,5 km
modre proge

3 vlečnice

halfpipe

12,5 km
rdeče proge

4 sedežnice

8 km
črne proge

www.vogel.si
VOGEL je eno od najbolj znanih slovenskih smučišč, ki leži visoko nad Bohinjskim jezerom, s čudovitim pogledom na Julijske Alpe. Smučarski
avtobus ima povezavo z Bledom; Zaradi izgradnje nove smučarske infrastrukture je smučanje na Voglu še bolj prijetno doživetje. Na smučišču je
bogata turistična ponudba, številne restavracije in bari. Vsako uro vozi žičnica iz Bohinjskega jezera do smučišča, dostopna pa je tudi s smučarskim
avtobusom, ki vozi večkrat dnevno iz Bohinjske Bistrice in Bleda. Z žičnico vam omogočimo hiter dostop na dobrih 1.535 metrov nadmorske višine.
Vogel vam omogoča kakovostno preživljanje časa z družino – od najdaljše 7 km proge v Sloveniji (Žagarjev graben) do enostavnih poti, ki so primerne za
začetnike.
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SLOVENIJA, BOHINJ

HOTELJEZERO
RIBNO 3*
HOTEL
4*
Lega: ob jezeru, 200 m od centra, 4 km od
gondole Vogel, smučarski avtobus za prevoz
do smučišča
Hotelska ponudba: à la carte restavracija
“Zlatovčica”, restavracija Vrtovin, aperitiv
bar, kavarna, bazen z vrtom, notranji bazen,
fitnes, savna, masaža, shramba za smučarsko opremo, parkirišče, brezžični internet
wi-fi (brezplačno)

PIJAČA PRI
VEČERJI

Sobe: superior, sat TV, mini bar, sef, balkon,
obnovljene, sušilec za lase, mini bar za doplačilo (2 € na dan)
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja; vključena pijača pri večerji (točeno pivo,
vino, sokovi, voda)

24.12.-5.1.

1 nočitev po osebi v €
1/2+1 B superior
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

87
3

5.1.-1.2.
1.3.-1.5.
12.10.-24.12.
63

1.2.-1.3.
1.5.-4.7.
24.8.-11.10.
75
1

4.7.-24.8.
87

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 4 let 100% (brezplačno); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 4 let 40 €
na dan.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk in večerja, pijača pri večerji (točeno pivo, vino, sokovi, voda), prevoz tja in nazaj
do smučišča s smučarskim avtobusom, uporaba bazena, savne in fitnesa, božična večerja, silvestrska večerja (pijača ni
vključena).
Obvezno doplačilo: za Silvestrovo (31.12.) 60 € za odraslo osebo, 30 € za otroka od 2 do 12 let (brez pijače).
Doplačilo na recepciji: za turistično takso, prijavo in zavarovanje 2,60-4 € po osebi na dan za osebe od 18 let, 1,30-2 €
za otroke od 7 do 18 let

HOTELECO
LADINIA
3*S
BOHINJ
HOTEL
4*S
Lega: v Bohinjski Bistrici, cca 12 km od smučišča Soriška Planina, 10 km od gondole za
Vogel, 6 km od Bohinjskega jezera

FIRST MINUTE

do -15% popusta

Hotelska ponudba: restavracija, à la carte
restavracija, bar, prostor za sestanke, notranji bazen, ekskluzivni wellness in spa center;
podzemni hodnik povezan z vodnim parkom
na 3500 m2 (bazeni, wellness, fitnes, savne,
masaže), bowling s 5 stezami
Sobe: LCD TV, sef, mini bar, executive sobe
večje, z balkonom; družinsko sobo je mogoče
rezervirati za 2 odrasli osebi in 2 otroka do 13
let (raztegljiv kavč za dva otroka)
Prehrana: samopostrežni zajtrk; večerja za
doplačilo

1 nočitev po osebi v €
1/2+1 superior
1/2+1 B executive
1/2+2 B družinska soba
Minimalno bivanje (nočitev)

6=5

v terminih od 6.1.-26.6. in 29.8.18.12.2020.

FIRST MINUTE -15% POPUSTA
za rezervacije do 22.10.2019.

FIRST MINUTE -10% POPUSTA
za rezervacije do 22.11.2019.

NZ
NZ
NZ

22.12.-28.12.
6.1.-27.6.
29.8.-18.12.
65
71
75

2.1.-6.1.
27.6.-29.8.

28.12.-2.1.

73
87
92
2

87
93
108

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 3 let 100% (brezplačno); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-13 let 28 €
na dan (v sobah superior in executive); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 3-13 let 33 € na dan (v družinski
sobi).
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk, neomejena uporaba bazena in fitnesa, 1 x vstop v savna park v času bivanja, kopalni
plašč in copati, parkirišče pred hotelom.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), 1,25 € za otroke od 7 do 18 let, za
silvestrsko večerjo 80 € po osebi.
Opomba: družinsko sobo je mogoče rezervirati za 2 odrasli osebi in 2 otroka do 13 let (raztegljiv kavč za dva otroka).
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CERKNO

18 km smučarskih
prog
2 vlečnic

6 sedežnic
8 km
modre proge
2 km
rdeče proge
8 km
črne proge

Lega: najboljše slovensko družinsko smučišče na 70 hektarjih
Športna ponudba: smučarska šola, servis in izposoja smučarske opreme
Dostop/oddaljenost: od Ljubljane 62 km
Smučišče CERKNO (900 - 1300 m)

CERKNO se nahaja med tremi regijami – Gorenjsko, Primorsko in osrednjo Slovenijo, samo 50 km iz Ljubljane. Je odlična destinacija za smučarje,
alpiniste in kolesarje. Zaradi velikih investicij v zadnjih letih je postalo eno izmed modernejših smučišč v Sloveniji. Smučarske proge so primerne za
smučarje vseh starosti in znanja. V sklopu smučišča se nahaja urejen smučarski park in proga za tek na smučeh. Posebna pozornost je namenjena
najmlajšim smučarjem, na smučišču je namreč kar nekaj lokacij, kjer se lahko zabavajo in preživljajo urice na snegu. Cerkno je zadnja štiri leta prejelo
priznanje za naj slovensko smučišče, ki ga v vseslovenski radijski akciji podelijo obiskovalci in poslušalci iz vse Slovenije.

do -20% popusta
za rezervacije do 31.10.2019.

Sobe standard: v 1. in 2. nadstropju, sat TV,
mini bar, balkon
Sobe standard plus (obnovljene): v 3. nad,
sat TV, mini bar, telefon, moderno opremljene
Prehrana: samopostrežna zajtrk in večerja,
možen vegetarjanski ali dietni meni
1 nočitev po osebi v €
1/2+1 B standard
POL
1/2+1 standard plus
POL
Minimalno bivanje (nočitev)

za bivanje v terminu od 21.12.-2.1. in
11.1.-1.2.2020.

FIRST MINUTE -15% POPUSTA

za bivanje v terminu od 2.1.-11.1. in 1.2.29.2.2020.

CM

CY

FIRST MINUTE

Hotelska ponudba: restavracija, bistro, hotelski bar, bazen (25x13 m, termalna voda),
savna, brezžični internet wi-fi (brezplačno),
prevoz do smučišča vključen v ceno, brezplačna shramba za smuči na smučišču, dvigalo, fitnes, masaže za doplačilo

FIRST MINUTE -10% POPUSTA

Y

CMY

Lega: v centru mesta, smučišče oddaljeno
10 km

FIRST MINUTE -20% POPUSTA

M

MY

HOTEL
HOTELLADINIA
CERKNO3*S
3*

za bivanje v terminu od 1.12.-21.12.2019

C

1.12.-21.12.
29.2.-1.4.
SMUČAJ
BREZPLAČNO
65
69

21.12.-2.1.
NOVO LETO
68
75

2.1.-11.1.
11.1.-1.2.
1.2.-15.2.
15.2.-29.2.
POČITNICE
DRUGA
POPUSTI ZA SMUČ.
ZA DRUŽINO OSEBA -50%
VOZOVNICE
68
65
65
75
69
69
3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok do 6 let na skupnem ležišču 100%; 2 odrasli osebi in otrok od 6-14 let na dodatnem
ležišču 30%, razen v terminih 2.1.-11.1. in 15.2.-29.2. ima 50%; 2 odrasli osebi in otrok od 14 let na dodatnem ležišču 10%.
Cena vključuje: polpenzion, prevoz s smučarskim avtobusom od hotela do smučišča (odhodi 8.30 in 9.30, prihodi 15.30
in 16.30 ure), uporaba bazena s termalno vodo, uporaba fitnesa, brezžični internet (wi-fi), shramba za smuči in pancarje
na smučišču ali v hotelu, animacijski program.
Doplačila na recepciji: za turistično takso in zavarovanje, za otroško posteljico 6 € na dan, za hišne ljubljenčke 10 € na
dan.
SMUČAJ BREZPLAČNO: december in marec - v terminih do 21.12.2019. in od 29.2.2020. število nočitev = število brezplačnih smučarskih vozovnic
DRUGA OSEBA 50% POPUSTA: v terminu 11.1.-1.2.2020. 1 odrasla oseba 50% popusta na polpenzion, dodatnih 40%
popusta na redne cene smučarskih vozovnic na recepciji hotela.
POSEBNA PONUDBA ZA DRUŽINE: v terminih od 2.1.-11.1. in 15.2.-29.2. brezplačno bivanje za otroke do 6 let, -50% popusta za otroke od 6-14 let na dodatnem ležišču.
POPUSTI pri nakupu smučarskih vozovnic za goste hotela: 30% popust v terminih 21.12.-11.1. in 15.2.-29.2.2020., in
40% popusta od 11.1.-15.2.2020.
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18/19

šola smučanja
Apres ski bar Počivalo
apartmaji Alpska Perla
najboljše smučišče za družine
najboljše smučišče v Sloveniji 2010/11,
2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19
najsodobnejše in najvarnejše naprave v Sloveniji

Hotel Cerkno in
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Terme Cerkno

edine slovenske terme v zavetju Julijskih alp
termalno vodo se črpa iz 200 m globoke vrtine
namestitev v hotelu Cerkno in v
apartmajih Alpska Perla

www.ski-cerkno.com

info@hotel-cerkno.si
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+386 5 37 43 400

#DoživiGolte

HOTEL

SMUČIŠČE

APARTMAJI

Doživi Golte
in smučaj nad oblaki
Nagrada »Naj smučišče« za najboljše smučišče
med srednje velikimi smučišči v Sloveniji

SNEŽNA GARANCIJA:

20%
POPUSTA

ZA GOSTE HOTELA
NA AKTIVNOSTI

Na vse tipe smučarskih kart
Smučarski tečaji in šola
Wellness, masaže

V primeru, da nobena od snežnih naprav ne obratuje zaradi pomanjkanja snega, vam vrnemo stroške nastanitve.

www.golte.si

golteslovenia
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golteslovenia

golteslovenia

G O LT E

k a m n i š k o - s a v i n j s k e
Vivodnik
1508 m

CELJE - LJUBLJANA

3

poljana

sp. pobreŽje

lacja vas
dobletina

trnovec

nazarje

p r i m o Ž
LJUBNO

11

2

3

RENT

grušovlje

akumulacijsko
jezero

6

1568 m

HOTEL

brdo
zg. pobreŽje

4a

1

šmartno ob dreti

sp. kraše

4

trije ploti

3

volog

pusto polje

1

2
2

bočna

Žlabor

logarsk a d oli n a

trojane
Gornji grad

potok

8
5

7
1410 m

šentjanŽ

APARTMAJI

bela peč

11

4

1

varpolje

s t a r i

Nizka

sp. rečica

s t a n i

GOLTE - STARI STANI

8
10

9

1

prihova

rečica ob saviji
6

alpski vrt

1389 m

pastirski stan
5

stari stani

l a h o v n i c a

praprotnica

8
2

7

mozirska koča

lok e

1
trnavče

ročka

m o r a v a

dol-suha

mozirje
CELJE - LJUBLJANA

Raduha
2062 m

Medvedjak
1573 m

vransko

kokarje

a l p e

Planjava Ojstrica
2394 m 2350 m

planinska
ravna

1356 m

r adegu n da

tk ročnik

tk kladnik

brezje

ŽEKOVEC

ŠMIHEL - MOZIRJE

LJUBNO

2 Dvosedežnica ROČKA
5
Nihalka ŽEKOVEC in turistično
žičnica / cable car
Lega:1 rekreacijsko
središče Golte nadnihalna
Mozirjem
3 Trosedežnica MEDVEDJAK
2 dvosedežnica / chairlift (2)
2
6
Vlečnica MORAVA
se nahaja
na
1550
m
/
nm,
od
koder
se
odpira
čudovit
2 Dvosedežnica SMREKOVEC
3 trosedežnica / chairlift (3)
7
Tekoči trak
3
razgled
na Vlečnica
Savinjsko
Savinjsko
Alpo
8
4
Šestsedežnica KLADJE
(projekt)in Karavanke
STARI STANI dolino,

Športna ponudba: servis in izposoja smučarske opreme,
vrtec, smučarska šola

vlečnica / ski lift

RENT

izposoja opreme / equipment rental

12 km smučarskih sankanje / sledding
parkirišče / parking lot
otroški snežni prog
park / children's snow park

smučarska šola / ski school

smučarska proga (težka) / ski slope (difﬁcult)
smučarska proga (srednje težka) / ski slope (middle)
smučarska proga (lahka) / ski slope (light)
smučarska pot / ski trail

hotel

prva pomoč / first aid

prenočišče / accommodation

turistična kmetija / tourist farm

1 gondola
planinska koča / mountain cabin

Dostop/oddaljenost: od Ljubljane 69 km

restavracija / restaurant

internetno območje / internet area

AED

info@golte.si

+386 3 839 11 00

FB: golteslovenia

7 km
rdeče proge

zajčkova pot / ''zajček'' trail

NAJ BO3 sedežnice
UŽITEK VAŠ POČITEK! HAPPY DAYS IN MANY WAYS!
www.golte.si

4 km
modre proge

sakralni objekt / sacred building

bar

15 km staza
informacije /za
information
skijaško trčanje

2 vlečnici

Smučišče GOLTE (1550 m)

HOTEL

tk visočnik

INSTAGRAM: golteslovenia

1 km
črne proge

GOLTE je že nekaj let dobitnik nagrade „NAJ SMUČIŠČE“ v kategoriji srednje velikih smučišč in je idealno za družine z otroki. Enostaven dostop na
Golte je možen z najdaljšo žičnico v Sloveniji, ki sprejme 56 oseb in vas v 8 minutah pripelje na vrh. Dostop je mogoč tudi z avtomobilom po slikoviti
panoramski cesti. Na spodnji strani žičnice je urejeno parkirišče. Golte se nahajajo 4 km iz Mozirja in 30 km iz Celja. So na približno 1.100 do 1.600
metrov nadmorske višine. Ob progah je veliko gostinske ponudbe s terasami in ležalniki za počitek.

VREDNOST VEČ:
GARANCIJA SNEGA – v primeru, da vse žičnice na smučišču ne obratujejo zaradi premalo snega, vam hotel povrne znesek.
Otroci do 6 let ne plačajo smučarske vozovnice, v kolikor smučajo s starši!

HOTEL RIBNO
3*
GOLTE 4*
Lega: na smučišču, na 1.410 m n/v, 13 km od
Mozirja SKI IN – SKI OUT
Hotelska ponudba: 2 restavraciji, ledeni
bar, fitnes, trgovina, gorska knjižnica, brezžični internet wi-fi (brezplačno), kongresna
dvorana, wellness (savne, masaže, whirlpool, zunanji masažni bazen), shramba za smučarsko opremo, najem in servis smučarske
opreme, šola smučanja, parkirišče na spodnji strani žičnice (prevoz z gondolo do hotela)
Sobe: balkon, brezžični internet wi-fi, LCD
TV, mini bar, sef, raztegljivi kavč za otroka,
tip A standard pogled gozd, tip B standard
pogled smučišče, junior suite cca 40 m2 in
dve povezani sobi (1x zakonska postelja, 1x
ločeni ležišči)
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)

1 nočitev po osebi v €
1/2+1 standard gozd
1/2+1 standard pogled skijalište
1/2+2 junior suite
Minimalno bivanje (nočitev)

SKI IN/OUT

POSEBNA PONUDBA
10% POPUSTA
za bivanje 7 in več noči

POL
POL
POL

6.12.-14.12.
16.3.-31.3.

14.12.-20.12.
9.3.-16.3.

20.12.-6.1.

6.1.-9.3.

SKI OPENING /
CLOSING
64
69
84

FAMILY SPECIAL

NOVO LETO

TOP SKI

79
84
99

108
113
128
4

84
88
104
3

3

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na skupnem ležišču do 6 let brezplačno; 2 odrasli osebi in otrok od 6-12 let na skupnem
ležišču 16 eur na dan (doplačilo za polpenzion); 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 6-12 let 50%; 2 odrasli
osebi in otrok na dodatnem ležišču od 12 let 20%.
Cena vključuje: polpenzion, brezplačni brezžični internet wi-fi, 1 x povratni prevoz do žičnice, parkirišče na spodnji strani
žičnice, uporaba fitnesa, igralnica za otroke, 1 x vstop v wellness center med bivanjem, 20% popust na masaže, 20%
popust na smučarsko vozovnico (na licu mesta), 20% popusta na šolo smučanja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan.
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S L O V E N I J A , G O LT E

HOTELGOLTE
RIBNO4*3*NOVO!
APARTMAJI
Lega: NOVI apartmaji na smučišču, nad hotelom Golte, na 1.410 m n/v, 13 km od Mozirja
SKI IN – SKI OUT
Apartmaji: 38 apartmajev, od tega 34 novih apartmajev (sezona 18/19 in 19/20). Vsi
apartmaji imajo balkon ali teraso, moderno
opremljeni, možna namestitev od 2 do 12
oseb v apartmaju, opremljena kuhinjska niša
s hladilnikom, pralni stroj, prostor za sedenje, kopalnica, sušilec za lase, sat TV, balkon,
zgornja nadstropja in mansarda so dostopna
samo po stopnicah.
Prehrana: lastna. Možnost doplačila za zajtrk v hotelu Golte 7 € (za otroke do 12 l. 5 €),
za večerjo v hotelu Golte 13 € (otroci do 12 l.
9 €).
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 15 €
na dan)
1 nočitev po apartmaju v €

SKI IN/OUT

POSEBNA PONUDBA
10% POPUSTA
za boravke 7 in više noči

1/2 economy
1/4 economy
1/2+2 Golte
1/4+2 Golte
1/4+2 mansarda
Minimalno bivanje (nočitev)

NA
NA
NA
NA
NA

6.12.-14.12.
16.3.-31.3.

14.12.-20.12.
9.3.-16.3.

20.12.-6.1.

6.1.-9.3.

SKI OPENING /
CLOSING
29
39
59
99
89

FAMILY SPECIAL

NOVO LETO

TOP SKI

39
49
69
109
99

55
64
99
159
149
4

44
55
79
129
119
3

3

Cena vključuje: najem apartmaja, brezplačni brezžični internet wi-fi, 1 x povratni prevoz do žičnice, parkirišče na spodnji
strani žičnice, uporaba fitnesa, igralnica za otroke, 1 x vstop v wellness center med bivanjem, 20% popust na masaže,
20% popust na smučarsko vozovnico (na licu mesta), 20% popusta na šolo smučanja.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan, za končno čiščenje 37 €, za hišnega ljubljenčka 15 € na dan,
za zajtrk v hotelu Golte 7 € (za otroke do 12 l. 5 €), za večerjo v hotelu Golte 13 € (otroci do 12 l. 9 €).

BOVEC

Lega: edino smučišče v Sloveniji nad 2.000 m n/v
Športna ponudba: deskanje, sankanje, tekaške proge
Dostop/oddaljenost: Jesenice – Kranjska Gora, od
Ljubljane 130 km
Smučišče KANIN – BOVEC – SELLA NEVEA (1.140 – 2.297 m)

30 km smučarskih
prog

3 gondole

6 km
modre proge

5 vlečnic

22 km
rdeče proge

3 sedežnice

2 km
črne proge

BOVEC je s smučiščem KANIN / SELLA NEVEA edino slovensko smučišče s smučarskimi tereni nad 2000 metrov nadmorske višine. Je prvi
mednarodni smučarski center v širši regiji. Smučišče na meji med Slovenijo in Italijo je dostopno z obeh smeri (italijanske ali slovenske) planine
Kanin. Velja enotna smučarska vozovnica, s katero je mogoč dostop na smučišče tako s slovenske, kot italijanske strani. Smučišče je znano po
nepredvidljivem vremenu in obilici snega skozi celo sezono. Sella Nevea je majhna vasica v Italiji, na zahodni strani gorskega masiva nad Bovcem.
Smučišče se nahaja na 1.140 do 2.297 metra nadmorske višine. Proge so zelo raznolike. Skupna dolžina prog je 30 km. Zaradi bližine Jadranskega morja
ima Bovec blago zimo, a še vseeno dovolj snežnih padavin.
126

SLOVENIJA, BOVEC

HOTEL
RIBNO 3*3*
HOTEL
MANGART
Lega: oddaljenost od žičnice približno 1000
m, oddaljenost od centra približno 500 m
Hotelska ponudba: restavracija, bar, savna
in hidromasažna kad za doplačilo na recepciji, prostor za sproščanje, masaža za doplačilo, brezžični Internet wi-fi (brezplačno),
shramba za smučarsko opremo, dvigalo,
parkirišče
Sobe: sat TV, LCD, brezžični internet wi-fi
(brezplačno), mini bar, sef, kopalnica s kadjo
ali tušem, večina z balkonom
Prehrana: samopostrežni zajtrk in večerja,
solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni.
Opomba: hotel nima organizirane silvestrske
zabave na dan 31.12, prav tako ne animacije.

21.12.-3.1.

1 nočitev po osebi v €
1/2+1
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

67
4

3.1.-9.2.
1.3.-5.4.
54

9.2.-1.3.
5.4.-17.5.
59
2

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 5 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 5-12
let 50%; 1 odrasla oseba in otrok na osnovnem ležišču od 5-12 let 30%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk in večerjo, brezžični Internet wi-fi, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), 1 € za otroke od 7 do 18 let, za uporabo
hidromasažne kadi in savne, za otroško posteljico 6 € na dan.

HOTEL
LADINIA
HOTEL
ALP 3*3*S
Lega: v centru mesta, 700 m od žičnice
Hotelska ponudba: restavracija, bar, terasa, kongresna dvorana, 3 savne (turška,
finska, infrardeča), brezžični Internet wi-fi
(brezplačno), shramba za smučarsko opremo, dvigalo, parkirišče
Sobe: sat TV, sušilec za lase, brezžični Internet wi-fi (brezplačno), telefon, kopalnica s
kadjo ali tušem tušem, nekatere z balkonom
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja, solatni bife
Hišni ljubljenčki: dovoljeni (doplačilo 10 €
na dan)
Opomba: hotel nima organizirane silvestrske
zabave na dan 31.12, prav tako ne animacije.

1 nočitev po osebi v €
1/2+1
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

7.12.-21.12.
3.1.-9.2.
1.3.-4.4.
50
4

21.12.-3.1.

9.2.-1.3.

60

54
2

Popusti: 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču do 5 let 100%; 2 odrasli osebi in otrok na dodatnem ležišču od 5-12
let 50%; 1 odrasla oseba in otrok na osnovnem ležišču od 5-12 let 30%.
Cena vključuje: samopostrežni zajtrk in večerjo, brezžični Internet wi-fi, parkirišče.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2 € po osebi na dan (za osebe od 18 let), 1 € za otroke od 7 do 18 let, za hišnega
ljubljenčka 10 € na dan, za otroško posteljico 6 € na dan.
127

SLOVENIJA

Razumemo kako
želijo ljudje živeti...
Moderna hotelska arhitektura in vrhunski
dizajn, mirna lokacija sredi neokrnjene
narave, iskrena skrb za goste, vrhunska
kulinarika, wellness in sprostitev v oazi
savn, blagodejni učinki zdravilne vode
Donat Mg ...

Atlantida Boutique hotel je prava izbira
za vašo popolno harmonijo telesa, misli in duha.
Cvetlični hrib 1, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija
www.atlantida-rogaska.com
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RO G A Š K A S L AT I N A

Pa l m a s p e c i a l - p o s e b n a p o n u d b a o d 1 .1 1 . - 2 7.1 2 .
HOTEL
RIBNO 3*
ATLANTIDA
BOUTIQUE
HOTEL 5*
Lega: v centru Rogaške Slatine, znana po
tradiciji zdravilnih kopališč in termalne vode
Donat Mg, uro vožnje iz Ljubljane in Zagreba.
Hotelska ponudba: wellness & Spa center,
ogrevani notranji bazen, whirpool, luksuzno
sončna terasa, brezplačna uporaba senčnika, kopalnega plašča in brisače, 2 finski savni
(ena s panoramo), parna kopel, prostor za
sproščanje z napitki, čajem in sadjem, solna
soba za doplačilo, masaže za doplačilo, nega
obraza in telesa za doplačilo (pedikura, manikura, depilacija), fitnes, konferenčna dvorana, varovana garažna hiša (doplačilo 10 €
na dan), hotelska a la carte restavracija, klub
v prvem nadstropju, bar v preddverju, brezžični internet wi-fi (brezplačno), dvigalo
Sobe: vrhunski dizajn, luksuzno udobje, optimizacija hlajenja, ogrevanja in razsvetljave.
Sat TV, telefon, mini bar, sef, sušilec za lase,
kopalnica s tušem ali kadjo, superior soba
cca 33 m2 z balkonom, ležišče 180 x 210 cm
Prehrana: samopostrežni zajtrk, večerja z izbiro menija s štirimi hodi, solatni bife
Hišni ljubljenčki: niso dovoljeni

1 nočitev po osebi v €
1/2 superior
Minimalno bivanje (nočitev)

POL

1.9.-1.11.
2.1.-30.4.
83

1.11.-27.12.
nedelja-petek
petek-nedelja
65
69
2

Cena vključuje: pijača dobrodošlice, storitev polpenzion, neomejena uporaba bazena, savne in fitnesa, steklenica mineralne vode Donat Mg v sobi ob prihodu, dnevno sveže sadje v zdravem kotičku, vstop v Casino Fontana (za osebe od 18 let),
animacijski program, dnevni časopisi in revije, ki so na voljo preko Press readera, brezžični internet wi-fi.
Doplačila na recepciji: za turistično takso 2,50 € po osebi na dan, za varovano garažno hišo 10 € na dan po avtomobilu,
za uporabo solne sobe.

Wellness
palma.si
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Poiščite še več destinacij
za nepozabno smuko
www.palma.si/smucanje
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Prijazno. Prijetno. Varno.

Letališče Ljubljana je kot del Skupine Fraport bolj kot
kdaj prej povezano s svetom in vpeto v mednarodne logistične
povezave. Svet čaka na vas. Začnite ga raziskovati in osvajati
z našega in vašega letališča!
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Fraport Slovenija, d.o.o., Zgornji Brnik 130A, 4210 Brnik-Aerodrom

Od
doma v svet

Pod Palmo uresničujemo sanje
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