Salzstiegl
/Rakúsko
Menšie ale útulné
stredisko, kde nájdete
všetko.
Vzdialenosť z
Bratislavy je 325 km.
Celkovo 12 km
lyžiarsky prepojených
tratí v zastúpení
všetkých obtiažností.

Lyžiarske stredisko Salzstiegl sa nachádza západne od Grazu. Nie je veľké, ale je ľahko
prístupné a moderne i kvalitne vybavené. Lyžuje sa tu v nadmorských výškach 1.310 m n.m. 1.710 m n.m.
Z hornej vlekovej stanice je nádherný panoramatický výhľad. Areál ponúka zjazdovky pre
všetkých, od začiatočníckych zón, cez príjemné stredne ťažké zjazdovky, až po strmé
zjazdovky pre náročných športových lyžiarov.
Nový najmodernejší systém zasnežovania a poloha všetkých svahov v nadmorskej výške nad
1.300 m n.m. zabezpečujú záruku snehu.
Obľúbené sú tu aj sánkarské dráhy, ktoré sú v prevádzke denne do 2100 hod. a počas
víkendov do 2200 hod. Obzvlášť u skupín je obľúbené nočné sánkovanie spojené s večerou.
Na vyžiadanie je možné vyhradiť svah a zapožičať materiálové zabezpečenie na organizáciu
tréningov a pretekov.
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Moasterhouse ***
Pekné a štýlové horské ubytovanie priamo pri svahu. Štvorposteľové izby pre študentov,
jedno- alebo dvojposteľové izby pre pedagógov (podľa požiadavky). Izby sú priestranné a
komfortné. K dispozícii viacero spoločenských miestností.
V areáli hotela je možné využívať:
• v cene: stolný tenis, sauna, parná sauna, lezecká stena
• za príplatok: bowling, biliard, stolný futbal.
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Možný termín: december 2016 – marec 2017
Cena ubytovania s polpenziou pre 1 osobu /noc: 30 € (do 15 rokov), 33 € (od 15
rokov)
Cena ubytovania s plnou penziou pre 1 osobu /noc: 36 € (do 15 rokov), 39 € (od
15 rokov)
Lyžiarske permanentky na deň: 16 €
Osoby zdarma: 1 osoba zdarma (ubytovanie s permanentkou) na 25 platiacich osôb
Príplatky: Jednoposteľová izba pre pedagógov ... 15 € /noc

Príklad pobytu pre študenta (4 nocí, 4 dni lyžovania):
Ubytovanie v horskom hoteli s polpenziou a 4-denná permanentka 184 € (do 15 rokov), 196
€ (nad 15 rokov).
Strava: raňajky bufetovým spôsobom, obed a večera menu so šalátovým bufetom a nápojom.
+ 1 osoba zdarma na každých 25 platiacich osôb (ubytovanie + permanentka).
Na vyžiadanie možná autobusová doprava.
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