
 
 

                              Vás zve na    
                            lyžařský zájezd: 

 
 

  * K I T Z – PASS THURN* 
 

 
Nejlepší lyžařské středisko světa (2013 - 2018 - dle renomovaného www.skiresort.de) nemusí být pro 
nás nedostupné. V noblesním Kitzbühelu sice hotel zaplatí málokdo, ale náš tradiční, jednoduchý a 
přitom skvěle položený pension na statku Dietsteinhof (1100 m n.m.) je pro nás tou nejlepší volbou 
v poměru výkon/cena. V pěti minutách jízdy (skibusem nebo naším autobusem) jsme u mezistanice 
rychlé kabinky Panoramabahn – a odtud v dalších pěti minutách u nejvyšších vrcholů. Nahoře na kopci 
tak můžeme být dřív než kdokoli jiný, kdo cestuje z údolí. Tak vysoko jako my bydlí jen málokdo – to je 
naše verze luxusu.  
Alpská krajina si tu zachovala svůj původní charakter – tu a tam rozeseté staré horské boudy a 
usedlosti, v nich útulné, dřevem vonící občerstvovny, kde si můžeme dát nějakou z místních tyrolských 
specialitek.   
Náš milý Dietsteinhof je pro vás od loňska důkladně obnoven a vylepšen; k dispozici je více 
dvoulůžkových pokojů, které často žádáte. Pro skalní milce paland zůstávají už jen dvě „noclehárničky“. 
To vše při zachování možnosti konzumace vlastních nápojů i v prostorné jídelně a společenské 
místnosti, před jídlem, k jídlu i po něm. 
Všichni ocení panoramatický výhled na nejvyšší vrcholy rakouských Alp i rodinnou atmosféru původního 
alpského horského hospodářství. Běžkaři mohou bezplatně využívat perfektní stopy hned za humny i 
jezdit skibusem. 

 
Nově: všechny pokoje mají vlastní sprchu a WC.  

                                                                   
                                                                                 www.kitzbuehel.com 

 

R1   12. – 16. 2. 2019 
       
1. den:  Odjezd z Prahy (hlavní nádraží) v 15 hodin. Praha – Č. Budějovice – Linz – Salzburg – 

Kitzbühel. Příjezd do Pass Thurnu pozdě večer. Ubytování. 
   2.- 5. den uvádíme příklad využití čtyřdenního skipasu: 
2. den:  Pass Thurn – Zweitausender – Bärenbadkogel – Jochberg.   
3. den:  Pass Thurn - Pengelstein – Hahnenkamm. 
4. den: Pass Thurn – Pengelstein – Aschau.  
5. den: Kitzbüheler Horn – Raintal.   

Po lyžování odjezd do Prahy. Příjezd okolo půlnoci. 
 

CENA: 
 

 dospělí dítě nar. 
2013 a mladší* 

děti nar. 
2003 – 2012 

junioři nar. 
2000 – 2002 

bez skipasu  6 900 Kč 4 500 Kč 6 900 Kč 6 900 Kč 

se skipasem na 4 
dny 

11 700 Kč 4 600 Kč 9 200 Kč 10 500 Kč 

       *) pokud je v doprovodu dvou dospělých, ve stejném pokoji s nimi 
 

 
Příplatek za ubytování 1 nebo 2 osob v samostatném pokoji je 1 000 Kč na pokoj a pobyt. 
Po dohodě je možnost vlastní dopravy - při nevyužití autobusu je sleva 1 000 Kč za osobu.  
 
  
 



 
 
 
V ceně zájezdu je: 

− doprava autobusem, který je k dispozici pro jízdy po snídani ke sjezdovkám a odpoledne zpět, event. 
jednou pro jízdu po lyžování do Kitzbühelu nebo Mittersillu za účelem prohlídky města a případné 
návštěvy akvaparčíku Aquarena (Kitzbühel) anebo akvaparčíku v Mittersillu 

− tento typ moderního autobusu je vybaven polohovacími sedadly výsuvnými do strany, automatickou klimatizací, DVD 
se dvěma monitory, minibarem a WC 

− turistické ubytování v alpském pensionu ve dvou-, tří- a vícelůžkových pokojích s vlastní sprchou a WC 
(ubytování 1 nebo 2 osob v samostatném pokoji je za příplatek 1 000 Kč/pokoj/pobyt) 

− polopenze na všechny dny pobytu – jednotné menu (4× snídaně a 3× večeře), možnost konzumace 
nápojů objednaných i vlastních – přinesených i v jídelně, alpská voda je k dispozici zdarma 

− pobytová taxa a lůžkoviny 

− použití sauničky v domě; prostěradlo nebo velký ručník je nutno mít vlastní 

− průvodce GEOTOURu (podává informace o terénech a dbá na řádné poskytnutí služeb) 

− mapa lyžařské oblasti 

− zákonné pojištění záruky v důsledku úpadku GEOTOURu (Generali pojišťovna a.s.,  
Bělehradská 132, Praha 2, IČO: 61859869, +420 244 188 188, číslo smlouvy 1710160067); vznikne Vám 
právo na plnění v případech, kdy Vám GEOTOUR z důvodu svého úpadku: neposkytne dopravu zpět do 
Česka; nevrátí Vám zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskuteční; nevrátí 
Vám rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se 
zájezd uskuteční pouze zčásti. 

 
Pension DIETSTEINHOF je 500 m od stanice skibusu (lyžaři včetně běžkařů mají přepravu zdarma), 2 km 
od mezistanice nové přístupové lanovky. V celé Kitzbühelské oblasti je 57 lanovek a vleků a 185 km 
upravených sjezdovek. Skipas je čtyřdenní a platí v celé Kitzbühelské oblasti. K užívání běžeckých stop 
skipasu netřeba.  
 

JAK SE  PŘIHLÁSIT?  
Písemně – poštou pomocí přihlášky na vedlejší straně (odstřihněte)  

nebo osobně v naší kanceláři: 
GEOTOUR s.r.o. · Šeříková 10 · 118 00  Praha 1 - Malá Strana 

tel. 2573 12345 · e-mail: geotour@geotour.cz · www.geotour.cz 
 

Jsme tu pro vás: PO, ST 12 - 18, ÚT, ČT 10 - 16 
 

Potvrzením rezervace je záloha 5 000 Kč/os. splatná poté, co vám potvrdíme vaši 
přihlášku a zašleme nebo předáme další informace. Doplatek je splatný 4 týdny před 
odjezdem. Při přihlášení 4 týdny před odjezdem a méně je cena splatná najednou.   
 
Odstupné při odstoupení od smlouvy o zájezdu (stornopoplatek) je zákazník povinen uhradit v případě, že za 
sebe do 5. dne od odhlášení nezajistí jinou (náhradní) osobu, a to následovně: 

• 10% z celkové ceny při odhlášení do 40. dne před odjezdem  
• 25% z celkové ceny při odhlášení do 15. dne před odjezdem  
• 35% z celkové ceny při odhlášení do 5. dne před odjezdem  
• 65% z celkové ceny při odhlášení do okamžiku odjezdu  
• 100% při odhlášení pozdějším nebo žádném. 

Pro snížení neočekávaných finančních výdajů je vhodné uzavřít pojištění pro případ Vašeho odstoupení od 
smlouvy (storna zájezdu) a to spolu s přihlášením na zájezd. Dále je vhodné uzavřít pojištění léčebných výloh 
na dobu zájezdu a pojištění odpovědnosti za Vámi způsobenou škodu. 

 
 

 


