BEZPEČNÁ REZERVACE A PLATBA

✓ Nezávazná rezervace dle dohody v CK (bez podpisu objednávky
a platby zálohy)
✓ Při podpisu objednávky záloha jen 1.000 Kč za osobu,
doplatek 40 dní před odjezdem
✓ Storno bez udání důvodu jen 1.000 Kč za osobu do 40 dní
před odjezdem
✓ Cestovní pojištění kryje i léčbu Covid-19 a náklady související
s přerušením zájezdu
Tato nabídka je platná od 25. 10. 2021 až do odvolání.
Bližší informace žádejte v cestovní kanceláři.

Váš specialista na lázně a wellness
Pořadatel zájezdů: CESTA Travel Agency, s.r.o., Legerova 432, Kolín, IČ: 26735997

BAD GASTEIN
RAKOUSKO

HOTEL
V CENTRU MĚSTA

BEZPEČNÁ
PLATBA

WELLNESS
CENTRUM

VYSOKÉ TAURY A LÁZNĚ BAD GASTEIN
GOLLING - BAD GASTEIN - SPORTGASTEIN - BAD HOFGASTEIN

TERMÍN:
CENA:

01.07. - 06.07.
11.690 Kč

TERMÍN:
CENA:

26.07. - 31.07.
11.990 Kč

Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodinách.
Cestou zastávka u vodopádu GOLLING (75 m). Příjezd do BAD GASTEIN.
2. den: výlet pod velikány NP VYSOKÉ TAURY
do střediska SPORTGASTEIN. Pěší výlet k chatě
Bockhartseehütte u přehrady Untere Bockhartsee okruh bez převýšení po pastvinách a salaších v kouzelném údolí NASSFELD. Možnost pokračovat až k malebnému jezeru Obere Bockhartsee nebo až do sedla
Bockhartscharte (2.226 m). Na začátku nebo na konci
dne krátká procházka k vodopádu BÄRENFALL.
3. den: výjezd lanovkou z BAD GASTEINU do výš-

ky 1.954 m. Procházka po okruhu Zirbenweg mezi
starými limbami. Pro zdatnější výstup na vyhlídkový
vrchol Hüttenkogel (2.231 m) nebo cestou Andreasweg na GRAUKOGEL (2.492 m). Odtud okouzlující
výhledy na údolí Gasteinertal a horské masivy obklopující Bad Gastein.
4. den: výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde
se nachází jedinečná turistická atrakce - „visutý most“.
Pěší výlet panoramatickou cestou Otto Reichert Weg
s výhledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal. Odpoledne procházka do údolí KÖTSCHACHTAL.
Úchvatné pohledy na velikány Ankogel Gruppe a další
vrcholy, které svírají toto údolí. Výletní chata Himmelwand, proslulá nabídkou štrůdlů vlastní výroby.
5. den: výjezd lanovkou SCHLOSSALMBAHN
z městečka Bad Hofgastein do výšky přes 2.050 m odtud několik nenáročných tras s úchvatnými výhledy
na celé údolí Gasteinertal až po ledovce Ankogel
Gruppe, které se zvedají v pozadí za lázeňským střediskem Bad Gastein. Krátký výstup na vyhlídkový bod

RAKOUSKO

Hirschkarspitze. Odpoledne návštěva lázeňského městečka BAD HOFGASTEIN. Koupání v lázních Alpentherme nebo pěší výlet v okolí.
6. den: cestou zpět návštěva soutěsky LIECHTENSTEINKLAMM (příp. jiná). Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: 5x ubytování v hotelu Elisabethpark ****, 5x polopenzi, vstup do hotelového wellness centra - termální krytý bazén, whirlpool, finská
sauna, parní lázeň, danárium, tepidárium, zážitkové
sprchy, relaxační místnost, slevovou kartu Gastein
Card, dopravu autobusem vč. výletů dle programu,
služby průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,5 EUR/
os./noc (platí se na místě).
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 1.000 Kč, kompletní pojištění vč. storna 198 Kč (rozšířené o COVID-19).
Slevy: stálí klienti - 3% (platí do 31.1.), senioři nad
65 let - 5%.

VYSOKÉ TAURY A LÁZNĚ BAD GASTEIN PRO SENIORY
GOLLING - BAD GASTEIN - SPORTGASTEIN - BAD HOFGASTEIN
TERMÍN:
CENA:

03.06. - 06.06.
16.09. - 19.09.
7.590 Kč

Program zájezdu:
1. den: odjezd z Prahy (Kolína) v ranních hodinách.
Cestou zastávka u vodopádu GOLLING (75 m) a návštěva soutěsky LIECHTENSTEINKLAMM (příp. jiná). Příjezd do BAD GASTEIN.
2. den: výjezd lanovkou na STUBNERKOGEL, kde
se nachází jedinečná turistická atrakce - „visutý most“.
Pěší výlet panoramatickou cestou Otto Reichert Weg
s výhledy na okolní velikány a údolí Gasteinertal. Odpoledne procházka do údolí KÖTSCHACHTAL. Po-

hledy na velikány Ankogel Gruppe a další vrcholy, které svírají toto údolí. Výletní chata Himmelwand, proslulá nabídkou štrůdlů vlastní výroby.
3. den: výjezd lanovkou SCHLOSSALMBAHN
z městečka Bad Hofgastein do výšky přes 2.050 m odtud několik nenáročných tras s úchvatnými výhledy
na celé údolí Gasteinertal až po ledovce Ankogel
Gruppe. Krátký výstup na vyhlídkový bod Hirschkarspitze. Odpoledne návštěva lázeňského městečka
BAD HOFGASTEIN. Koupání v lázních Alpentherme nebo pěší výlet v okolí.
4. den: ráno výlet pod velikány NP VYSOKÉ TAURY do střediska SPORTGASTEIN, které leží pod
hřebenem ledovcové hory Shareck (3.122 m). Nenáročný okruh bez převýšení po pastvinách a salaších

RAKOUSKO
v kouzelném údolí NASSFELD. Na začátku nebo na
konci krátká procházka k vodopádu BÄRENFALL.
Příjezd do ČR ve večerních hodinách.
Cena zahrnuje: 3x ubytování v hotelu Elisabethpark ****, 3x polopenzi, vstup do hotelového wellness centra - termální krytý bazén, whirlpool, finská
sauna, parní lázeň, danárium, tepidárium, zážitkové
sprchy, relaxační místnost, dopravu autobusem vč. výletů dle programu, pobytovou taxu, služby průvodce.
Cena nezahrnuje: pobytovou taxu cca 3,5 EUR/
os./noc (platí se na místě).
Příplatky: 1-lůžkový pokoj 600 Kč, kompletní pojištění vč. storna 132 Kč (rozšířené o COVID-19).
Slevy: stálí klienti - 3% (platí do 31.1.).

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

KRYJE
COVID

Ať to na dovolené
můžete rozbalit
Zařiďte si před odjezdem cestovní pojištění
a užijte si dovolenou naplno.

www.csobpoj.cz

