KRANJSKA GORA
/Slovinsko
Malebné horské stredisko
na pomedzí Slovinska,
Talianska a Rakúska.
Vzdialenosť z Bratislavy je
450 km.
Celkovo 20 km lyžiarsky prepojených tratí, prevažne ľahkej a strednej náročnosti. Denne je
možné využiť aj nočné lyžovanie.
Kranjska Gora je jedno z najlepších lyžiarskych stredísk v Slovinsku. Leží na severe
Triglavského národného parku, v údolí horného toku rieky Sávy, na hranici troch štátov –
Rakúska, Talianska a Slovinska.
Lyžiarske lanovky a svahy sa tiahnu z Kranjskej Gory do Planice, v nadmorskej výške 8001600 m n. m. Sú prepojené sieťou vlekov a sedačkových lanoviek. Sú tu výborné podmienky
pre začiatočníkov, ale prídu si na svoje aj pokročilí. Tí najlepší môžu vyskúšať zjazdovky, kde
sa každoročne jazdí svetový pohár mužov v slalome a obrovskom slalome. Okrem toho
sa tu nachádza aj 40 km výborne upravených stôp na bežecké lyžovanie.
Juhovýchodné Alpy majú pomerne studené klimatické podmienky a dostatok snehových
zrážok, takže sa netreba obávať nedostatku snehu ani pri nie najvyšších nadmorských
výškach.
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Možný termín: 1. december – 22. december, alebo 15. január – 18. marec 2018
Cena ubytovania s polpenziou a lyžiarskou permanentkou:
noci, 4 dni lyžovania: 234 €
nocí, 5 dni lyžovania: 292,50 €
Cena ubytovania s plnoupenziou a lyžiarskou permanentkou:
noci, 4 dni lyžovania: 262 €
nocí, 5 dni lyžovania: 327,50 €
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• Osoby zdarma:
Na každých 21 platiacich osôb 1 osoba zdarma (ubytovanie s polpenziou/plnou penziou v
dvojposteľovej izbe + lyžiarska permanentka)

Na vyžiadanie možná autobusová doprava.
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Hotel KOMPAS ****
Komfortný hotel v blízkosti zjazdoviek s veľkým wellness centrom. Všetky izby pre 2-4
osoby majú kúpeľňu, TV, minibar. V hoteli sa nachádza viacero spoločenských miestností,
bazén a wifi zdarma. Raňajky aj večere sú formou bufetu, reštaurácia ponúka širokú paletu
špecialít. Hotelový animačný program.

Hotel RAMADA HOTEL & SUITES ****
Pekný útulný horský hotel, v centre Krajnskej Gory, 100 m od svahov, s výbornými službami.
Všetky izby pre 2-4 osoby majú kúpeľňu, TV, minibar. Raňajky aj večere sú formou bufetu,
reštaurácia ponúka širokú paletu špecialít. Je možné využívať bazény vo vedľajších hoteloch
Larix alebo Kompas. Hotel má zdarma wifi. Hotelový animačný program.
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