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APARTMAJI REICHL 

★★★ 
Bad Kleinkirchheim, Avstrija 
 
Lega: v centru Bad Kleinkirchheima in Bacha; v neposredni bližini smučarskih naprav. 
Oddaljenost od smučišč: 50 m (do smučarskih naprav). 
 
Namestitev 
Apartma 
APP Tip A – za 2 osebi (18 m2) – bivalni prostor (TV) z 2 ležiščema, kuhinjska niša, jedilni kot, kopalnica (tuš, 
WC). 
APP Tip B – za 2 osebi (25-30 m2) – predprostor, bivalni prostor z dvema ležiščema oz. raztegljivim kavčem, 
kuhinjska niša, jedilni kot, kopalnica (tuš, WC). 
APP Tip C – za 3 osebe (32 m2) – predprostor, bivalni prostor (TV) s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, mala 
spalnica s 3 ležišči, ki so ločena s pregradno zaveso, kopalnica (tuš, WC). 
APP Tip D – za 3 osebe (35-40 m2) – predprostor, dnevni prostor (TV) z raztegljivim kavčem, kuhinjska niša, 
manjša spalnica z 2 ležiščema, kopalnica (tuš, WC), balkon. 
APP Tip E – za 4 osebe (45-50 m2) - predprostor, bivalni prostor (TV) z raztegljivim kavčem (2 ležišči), 
kuhinja, spalnica z 2 ležiščema, kopalnica (tuš, WC), balkon. 
APP Tip F – za 4 osebe (55 m2) – predprostor, bivalni prostor (TV) in jedilni kot, kuhinjska niša, 2 spalnici (2 
ležišča v vsaki), kopalnica (tuš, WC), balkon. 
APP Tip G – za 4-5 oseb (58 – 65 m2) – dnevni/bivalni prostor s sedežno garnituro in TV, spalnica (2 ležišči), 
spalnica s pogradom, kuhinja z jedilnim kotom, kopalnica (tuš, WC), balkon. 
APP Tip H – za 4–6 oseb (70 m2) – predprostor, bivalni prostor (TV) z jedilnim kotom, 2 spalnici s 3 ležišči, 
kuhinja, kopalnica (tuš, WC). 
 
Živali: na vprašanje. 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnina, elektrika, ogrevanje in brezplačno parkirišče. 
 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 16 let naprej), 0,50 €/os./dan otroci do 
16. leta, končno čiščenje: enosobni apartmaji 30 €; dvosobni apartmaji 40 €, trisobni apartmaji 50 €. 
 
Opombe: brisače in kuhinjske krpe prinesite s seboj. Akcije se med sabo izključujejo. 
 
Akcije 
AKCIJA FAMILIEN EURO v terminu 05.01.-08.03.2019: ob nakupu ene 6-dnevne smučarske vozovnice za 
odrasle lahko kupite eno 6-dnevno smučarsko vozovnico za otroka do 12. leta za 6 €. Karte kupite na 
blagajni smučišča ob predložitvi potrdila apartmajske hiše. 
DNEVI TERM v terminu 5.1.- 1.2. in 23.2.- 1.3.2019: ob nakupu 3-dnevne smučarske karte je vključen 1 
obisk TERM (Römerbad 4 ure); ob nakupu 4-dnevne smučarske karte sta vključena 2 obiska TERM 
(Römerbad 4 ure); ob nakupu 6-dnevne smučarske karte so vključeni 3 obiski TERM (Römerbad 4 ure); 
SKI& TERME v terminu 9.3.-31.3.2019 (obvezno doplačilo 19,00 €/os./dan , otroci (6.-15. leta) 
11,50€/os./dan) v paket je vključena smučarska karta BKK & St. Oswald in vstop s 50% POPUSTOM v terme 
Römerbad (min. 4 ure, ne velja za večerni vstop). 
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Ski opening 

Najem + smučarska karta  Min. št. oseb 
8.12.-22.12. 
4 noči/5 dni 

TIP A 2 osebi 267 

TIP B 2 osebi 279 

TIP C 2 osebi 291 

TIP C 3 osebe 251 

TIP D 2 osebi 309 

TIP D 3 osebe 263 

TIP E 2 osebi 361 

TIP E 3 osebe 297,7 

TIP E 4 osebe 266 

TIP G 4 osebe 278 

TIP G 5 oseb 256,60 

TIP H 4 osebe 290 

TIP H 5 oseb 266,20 

TIP H 6 oseb 250,30 

Cena vključuje: najem apartmaja, 4-dnevno smučarsko karto BKK, posteljnino, porabo elektrike, ogrevanje 
in brezplačno parkirišče. 
Obvezna doplačila: ob rezervaciji: key card varščina 5 €/kartico (vračilo ob oddaji kartice) 
na recepciji: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 16 let naprej), 0,50 €/os./dan otroci do 16. leta, končno 
čiščenje: enosobni apartmaji 30 €; dvosobni apartmaji 40 €, trisobni apartmaji 50 €. 

CENIK 

Najem APP/dan 
8.12.-22.12.* 
12.1.-2.2. 
23.2.-2.3. 

5.1.-12.1. 
2.2.-23.2. 
2.3.-8.3. 

22.12.-5.1.2019 
9.3.-31.3. 
Ski Terme* 

TIP A 48 54 59 47 

TIP B 54 60 69 53 

TIP C 60 66 75 59 

TIP D 69 75 81 69 

TIP E 95 101 107 95 

TIP G 107 119 131 107 

TIP H 119 131 143 119 

Min. bivanje 4*/7 7 7 7 

HOTEL HARMONY PRÄGANT ★★★★ 
Bad Kleinkirchheim, Avstrija 

Hotel se nahaja v centru Bad Kleinkirchheima zraven avtobusne postaje v neposredni bližini Term 
Römerbad in smučišča. 

Lega: hotel se nahaja v centru Bad Kleinkirchheima nasproti term Römerbad in žičnice Kaiserburg. 
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Oddaljenost od smučišč: 200 m. 
 
Hotelska ponudba: restavracija, bar, zimski vrt, wellness: notranji in zunanji ogrevan bazen, finska savna, 
infrardeča kabina, solarij, kozmetične storitve in masaže, poročna dvorana, parkirni prostor. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/1 (21 m2): francoska postelja, kopalnica, wc; 
1/2 Classic (21 m2): zakonska postelja, kopalnica, wc; 
1/2 4 Elemente Classic (24 m2): zakonska postelja, kopalnica, wc; 
1/2 Sonnenstudio (25-29 m2): zakonska postelja, kopalnica, wc; 
1/2 Themen Sonne (40 m2): zakonska postelja, kopalnica, wc; 
1/2 Themen Venus/ Mond/ Erde (39 m2): zakonska postelja, kopalnica, wc; 
1/2+1 4 Elemente Komfort , 4 Jahreszeiten, Sonnenstudio (30- 32 m2): zakonska postelja, dodatno ležišče, 
kopalnica, wc; 
1/2+2 Junior Suite Classic (37 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim kavčem, 
kopalnica, WC; 
1/2+2 Junior Suite Sonnenstudio (42 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivim 
kavčem, kopalnica, WC; 
Vse sobe imajo sušilec za lase, wifi, telefon, minibar, sef, Sat -TV, balkon ali teraso, kopalni plašč. 
 
Prehrana: POLPENZION - samopostrežni zajtrk, opoldanska malica, strežena večerja s 5 meniji, 1x tedensko 
Coctail večer z lastniki, možnost vegetarijanske in hrane za goste z alergijami. 
 
Živali: dovoljene (doplačilo). 
 
Cena vključuje: polpenzion, uporabo notranjega bazena, parne kopeli in savn, parkirno mesto pred 
hotelom, wi-fi in uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 3,10 €/os./dan (od 17. let dalje, na recepciji), krajše bivanje +10% (za 
manj kot 7 nočitev).  
 
Doplačila po želji: wellness tretmaji, domača žival 14 €/dan. 
 
Akcije 
SKI OPENING: -25% POPUST pri nakupu smučarkih kart ali vstopnic za terme v terminu 7.12.-22.12.2018 (ne 
velja za enodnevne smučarske karte) 
BREZPLAČNA SMUČARSKA KARTA BKK v terminu 9.03.-31.3.2019  
SKI TERME v terminu 9.03.-31.3.2019 v ceno nočitve je vključena 1 smučarska karta BKK & St. Oswald in 
vstop s 50% popustom v Terme Römerbad (min. 3 ure, ne velja za večerni vstop in savno). 
 
Ski opening 

Polpenzion/os.+smučarska karta 
9.12.-22.12.2018 
3 noči/4 dni 

1/2 Themen Sonne 508,50 

1/2 Themen Venus/ Mond/ Erde 484,50 

1/2 Sonnenstudio Classic 424,50 

1/2 Classic 403,50 
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1/2 Classic » 4 Elemente« 433,50 

1/2+1 Komfort » 4 Elemente, 4 Jahreszeiten, Sonnenstudio« 463,50 

1/2+2 Junior Suita 463,50 

1/2+2 Junior Suite Sonnenstudio 502,50 

 Cena vključuje: polpenzion, 3-dnevno smučarsko karto BKK, -25% POPUST pri nakupu smučarske karte, 
uporabo notranjega bazena, parne kopeli in savn, parkirno mesto pred hotelom, wi-fi in uporabo shrambe 
za smuči in smučarsko opremo. 
Popusti brez smučarske karte: otroci do 6. leta - BREZPLAČNO, otroci 6-17 let pavšal 48 €/os./dan. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 3,10 €/os./dan (od 17. let dalje, na recepciji) 
ob rezervaciji: key card varščina 5 €/kartico (vračilo ob oddaji kartice) 

CENIK 

Polpenzion/os./dan 

1.11.-
6.12.2018 
9.12.-
22.12.2018 

5.1.-
2.2.2019 
6.12.-
9.12.2018 
24.3.-31.3. 

9.2.-
16.2. 
23.2.-
9.3. 
17.3.-
24.3. 

22.12.-
26.12.2018 
2.2.-9.2.2019 
16.2.-
23.2.2019 
9.3.-
17.3.2019 

26.12.2018-
5.1.2019 

1/2 Themen Sonne 124 134 139 144 173 

1/2 Themen Venus/ Mond/ Erde 117 123 129 134 162 

1/2 Sonnenstudio Classic 99 108 113 118 140 

1/2 Classic 93 102 107 111 129 

1/2 Classic » 4 Elemente« 102 112 118 123 141 

1/2+1 Komfort » 4 Elemente, 4 
Jahreszeiten, Sonnenstudio« 

112 120 125 131 153 

1/2+2 Junior Suita 112 120 125 131 153 

1/2+2 Junior Suite Sonnenstudio 122 131 137 143 165 

1/ 1 104 112 119 123 153 

OTROŠKI PAVŠALI 

0-3 let 0 0 0 0 0 

3-6 let 0 0 0 0 40 

6-12 let 48 49 49 49 50% 

12-16 let 48 49 49 49 70% 

Min. bivanje 7 7 7 7 7 
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HOTEL HARMONY KIRCHHEIMERHOF 4*, BAD KLEINKIRCHHEIM ★★★★ 

Bad Kleinkirchheim, Avstrija 

Lega: družinski hotel, ki se nahaja v predelu Bach. 
 
Oddaljenost od smučišč: 10 m. 
 
Hotelska ponudba: recepcija, hotelska restavracija, spa&wellness na 2000 m2 (notranji in zunanji bazen, 
savne, vodne postelje, parna kopel, infrardeča kabina, savna za družine, fitnes, solarij, masaže in lepotni 
tretmaji), animacija za otroke Funland (igralnica, plezalna stena, igralna soba, viteški grad, tobogan, varstvo 
otrok, spa tretmaji za otroke, otroška savna in parna kopel) 
 
Namestitev 
Hotel 
Vse sobe imajo LCD TV, telefon, mini bar, sef, brezplačen wi-fi, sušilec za lase, kopalni plašč za odrasle 
osebe. 
Na voljo imajo tudi antialergijsko sobo (predhodno povpraševanje). 
1/4 +1 družinska suita Kirchheim (cca 63 m2, 2 odrasla in do 3 otroci): spalnica z zakonsko posteljo, 
spalnica s pogradom, dnevna soba, kopalnica, WC, balkon ali francosko okno. 
1/2 +2 družinska suita Murmelbau (cca 60 m2, 2 odrasla in 2 otroka): spalnica z zakonsko posteljo, dnevna 
soba s spalnim kotičkom za otroke (pograd), kopalnica, WC in balkon. 
1/2 +2 družinska suita (cca 60 m2, 2 odrasla in 2 otroka): spalnica z zakonsko posteljo, dnevna soba z 
raztegljivim kavčem, kopalnica, WC in balkon. 
1/2 +2 družinska junior suita Murmelbau (cca 36 m2, 2 odrasla in 2 otroka): spalnica z zakonsko posteljo 
in otroški spalni kotiček (pograd), kopalnica, WC in balkon. 
1/2 soba Romantik Suite Harmony (cca 37-42 m2, 2 odrasli osebi): zakonska postelja, kopalnica z banjo 
(panoramski razgled) in tušem, WC. 
1/2+1 junior suita Zirbe ali Granat (cca 40 m2, 2 odrasla in 1 otrok): zakonska postelja, dnevni kotiček z 
raztegljivim kavčem, kopalnica, WC in nekatere balkon. Lahko so povezane z junior suitami Kirchheim. 
1/2+1 junior suita Zirbe Nockberge (cca 36 m2, 2 odrasla in 1 otrok): zakonska postelja, dnevni kotiček z 
raztegljivim kavčem, kopalnica, WC in balkon. V sobi možnost ležišča večjih dimenzij. 
1/2+2 junior suita Kirsche (cca 42 m2, 2 odrasla in 2 otroka): zakonska postelja, dnevni kotiček z 
raztegljivim kavčem, kopalnica, WC in balkon. 
1/2 +2 junior suita Panorama (cca 36 m2, 2 odrasla in 2 otroka): zakonska postelja, dnevni kotiček z 
raztegljivim kavčem, kopalnica, WC in balkon. 
1/2 junior suita Kirchheim (cca 33 m2, 2 osebi): zakonska postelja, dnevni kotiček, kopalnica, WC, 
nekatere imajo balkon. Lahko so povezane z junior suitami Zirbe ali Granat. 
1/2 dvoposteljna soba Kirsche (cca 33 m2, 2 osebi): zakonska postelja, dnevni kotiček, kopalnica in WC. 
1/1 enoposteljna soba Kirchheim (cca 33 m2, 1 oseba): postelja, kopalnica in WC, nekatere imajo balkon. 
 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, strežena večerja (5 različnih menijev) ali tematski samopostrežni bife, 
možnost vegetarijanske prehrane in različnih diet (predhodna najava, proti doplačilu) 
 
Živali: dovoljene proti plačilu in ob predhodni najavi. 
 
Cena vključuje: namestitev, polpenzion plus, wi-fi, zunanje parkirišče, vstop v spa&wellness (določene 
storitve so plačljive), shramba za smučarsko opremo. 
 
Popusti: otroci do 3. let brez ležišča- BREZPLAČNO. 
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Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17. let naprej). 
 
Doplačila po želji: lepotni tretmaji in masaže, domača živali14 €/dan.  
 
Akcije 
7=6 za prihode od 15.-19.12.2018 
7=6 za bivanje v terminih 6.1.-2.2.2019 
4=3 za prihode od 15.-18.12.2018 
4=3 (velja tudi za smučarske karte) za prihode 6., 13., 20. ali 27.1.2019 
4=3 za prihode v nedeljo ali ponedeljek (6., 7., 13., 14., 20., 21., 27., 28.1.2019, 23. in 24.2.2019 in 16., 17., 
23., 24.3.2019) 
 
- POSEBNA DRUŽINSKA AKCIJA »1 EURO« v terminu 5.1.-8.3.2019: ob nakupu ene 6-dnevne smučarske 
vozovnice za odrasle, lahko kupite eno 6-dnevno smučarsko vozovnico za otroka 6-12 let za 6 €. Karte 
kupite na blagajni smučišča ob predložitvi potrdila hotela. Karte so veljavne tudi za terme Römerbad, 
dnevno lahko izbirate med smučanjem ali kopanjem. 
- SKI –THERMEN TEDEN* v terminu 9.3.-31.3.2019: cena smučarske vozovnice (žičnica) je vključena v ceno 
najema sobe, za obisk Term (min. 4 ure) pa vam priznajo 50% popust. 
 
CENIK 
 

POLPENZION 
PLUS/OS./DAN 

15.12.-25.12. 
6.1.-2.2. 

25.12.2018-
2.1.2019 

2.2.-9.2. 
16.2.-23.2. 
9.3.-16.3. 

2.1.-6.1. 
2.3.-9.3. 

9.2.-16.2. 
23.2.-2.3. 
16.3.-31.3. 

do 6 
nočitev 

7 
nočitev 

do 6 
nočitev 

7 
nočitev 

do 6 
nočitev 

7 
nočitev 

do 6 
nočitev 

7 
nočitev 

do 6 
nočitev 

7 
nočitev 

1/4+1 družinska 
suita Kirchheim 

171 155 214 209 179 163 197 179 175 159 

1/2+2 družinska 
suita Murmelbau 

171 155 214 209 179 163 197 179 175 159 

1/2+2 družinska 
suita 

156 142 201 196 166 151 183 166 162 147 

1/2+2 družinska 
junior suita 
Murmelbau 

151 137 201 196 166 151 183 166 159 144 

1/2 soba Romantik 
Suite Harmony 

152 138 202 197 162 147 178 162 157 143 

1/2+1 junior suita 
Zirbe ali Granat 

142 129 189 184 157 143 173 157 150 136 

1/2+1 junior suita 
Zirbe Nockberge 

142 129 189 184 157 143 173 157 150 136 

1/2+2 junior suita 
Kirsche 

142 129 189 184 157 143 173 157 150 136 

1/2 +2 junior suita 
Panorama 

132 120 184 179 143 130 158 143 138 125 

1/2 junior suita 
Kirchheim 

132 120 184 179 143 130 158 143 138 125 
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1/2 dvoposteljna 
soba Kirsche 

121 110 184 179 146 133 161 146 134 122 

1/1 enoposteljna 
soba Kirchheim 

140 127 196 191 150 136 165 150 145 132 

PAVŠAL ZA OTROKE (z dvema odraslima osebama)   

3-6 let 0 57 46 48 0 

6-12 let 50 65 54 56 50 

12-17 let 59 75 59 61 59 
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APARTMAJSKO NASELJE FERIENDORF KIRCHLEITN GROSSWILD 3* in 
KLEINWILD 4* 
Bad Kleinkirchheim, Avstrija 

Vas se nahaja v naselju St. Oswald, 6 km od Bad Kleinkirchheima. 

Lega: 300 m od žičnice Brunnachbahn, St. Oswald 200 m, Bad Kleinkirchheim 6 km. 
 
Oddaljenost od smučišč: St. Oswald 200 m, Bad Kleinkirchheim 6 km. 
 
Namestitev 
Apartma 
Kleinwild 4* 
App Nockberge 2+2 (dvosobni, 35 m2 ): predprostor s kuhinjsko nišo, dnevni prostor z zakonsko posteljo in 
kavčem, jedilni kot z lončwno pečjo, ločena manjša spalnica z dvemi ležišči, kopalnica, WC  in SAT TV. 
Dovoljene 2 odrasle osebe in 2 otroka do 14. let. 
App NockFamilie 4+2 (trosobni, 55 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, dnevni prostor z 2 razteglivima 
kavčema, jedilnim kotom in lončeno pečjo, 2 spalnici, kopalnica, WC in SAT TV. 
App NockRanger 4+2 (trosobni, 55 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, dnevni prostor z jedilnim kotom in 
lončeno pečjo, 2 spalnici (v eni spalnici 4 ležišča), kopalnica, WC in SAT TV. 
APP NockLuxus 4+3 (trosobni, 70 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, dnevni prostor z jedilnim kotom, 
dvema razteglivima kavčema in lončeno pečjo, 2 spalnici, 2 kopalnici z WCjem, infrardeča savna. 

Grosswild 3* 
App Nockberge Tal standard (2+2 otroka do 14. let, dvosobni, 35 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, 
dnevni prostor z jedilnim kotom in lončeno pečjo, kavč in zakonska postelja, otroška soba z dvema 
ločenima ležiščema, kopalnica,WC, SAT-TV. 
App Nockberge Gipfel superior (2+2 otroka do 14. let, dvosobni, 35 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, 
dnevni prostor z jedilnim kotom in lončeno pečjo, raztegljivo ležišče za dve osebi, otroška soba z dvema 
ločenima ležiščema, kopalnica,WC, SAT-TV. 
App Nockatur (4+2, trisobni, 55 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, dnevni prostor z jedilnim kotom in 
lončeno pečjo, 2 spalnici (zakonska postelja, 2 ločeni ležišči) kopalnica, posebej WC, SAT-TV. 
App NockLuxus (4+3, trisobni, 70 m2): predprostor s kuhinjsko nišo, dnevni prostor z jedilnim kotom, 2 
raztegljivima kavčema in lončeno pečjo, 2 spalnici (zakonska postelja, pograd + enojna postelja), 2 kopalnici 
z WCjem, SAT-TV. 

Prehrana: v naselju Kleinwild polpenzion: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, samopostrežna 
večerja, otroci imajo brezplačno pijačo do 21. ure. 
 
Dodatna ponudba: štiri restavracije, wellness, savne, terme (Bad Kleinkirchhem), dnevno čiščenje 30 
€/dan. 
 
Živali: v naselju Grosswild dovoljene (doplačilo). 
 
Cena vključuje: 
APARTMAJI KIRCHLEITN/KLEINWILD: namestitev v izbrani sobi, polpenzion, uporabo savne (6x na teden), 
končno čiščenje, brezžični internet in novoletno večerjo, prevoz do term. 
APARTMAJI KIRCHLEITEN/GROSSWILD: najem apartmaja, posteljnino in brisače, stroške elektrike in 
ogrevanja, brezžični internet in uporabo savne (5x na teden), brezplačen prevoz do term v Bad 
Kleinkirchheimu 
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Popusti: 
APARTMAJI KIRCHLEITN/KLEINWILD: otrok do 4. leta na dod. ležišču - 85% POPUST, otrok od 4.-10. leta na 
dod. ležišču- 70% POPUST, otrok od 10.-14. leta na dod. ležišču -50% POPUST. 
 
Obvezna doplačila: 
Oba naselja, na recepciji: turistična pristojbina 3 €/os./dan, otroci do 16. leta 0,50 €/os./dan. 
APARTMAJI KIRCHLEITN/GROSSWILD:  
- ob rezervaciji: dodatna oseba apartmaju 16 €/os./dan (5.-7. oseba) 
- na recepciji: končno čiščenje: APP Nockberge 60 €, Nocknautr 70 €, Nockluxus 90 €, varščina 100 
€/apartma. 
APARTMAJI KIRCHLEITN/KLEINWILD: ob rezervaciji: krajše bivanje +10%. 
 
Doplačila po želji: 
APARTMAJI KIRCHLEITN/GROSSWILD:  
- ob rezervaciji: polpenzion 46 €/os./dan, otroci od 8.-14. leta 25 €/os./dan, otroci od 3.-8. leta 18 
€/os./dan, zajtrk 17 €/os./dan, otroci od 3-14. leta 10 €/os./dan. 
- na recepciji: domače živali 15 €/dan (predhodna najava), drva za peč. 
 
Opombe: akcije in popusti se med sabo ne seštevajo. 
 
Opis: Apartmajsko naselje je razdeljeno na dva dela: Grosswild in Kleinwild, ki sta med sabo oddaljena 300 
m. 
 
Akcije 
SKI OPENING naselje Grosswild: -25% POPUST pri nakupu smučarkih kart ali vstopnic za terme v terminu 
7.12.-22.-12.2018. 
AKCIJA 7=6 naselje Grosswild in Kleinwild v terminu 22.12.-29.12.2018. 
AKCIJA FAMILIEN EURO v terminu 5.1.-8.3.2019: ob nakupu ene 6-dnevne smučarske vozovnice za odrasle 
lahko kupite eno 6-dnevno smučarsko vozovnico za otroka od 6.-12. leta za 6 €/os. (karte kupite na blagajni 
smučišča ob predložitvi potrdila apartmajske hiše). 
SKI SPA v terminu 9.3.-30.3.2019 je v ceno vključena smučarska vozovnica (7 nočitev – 6 dnevna smučarska 
vozovnica) in 50% popust pri nakupu vstopnice za terme. 
SKI WELLNESS v naselju Kleinwild v terminu 5.1.-1.2. in 23.2.-1.3.2019 je v ceno smučarske vozovnice 
vključena vstopnica za terme Römerbad (3-dnevna – 1 vstop v terme, 4-dnevna-2 vstopa, 6-dnevna-3 
vstopi) 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta 
naselje Grosswild 

7.12.-22.12.2018 
3 noči/4 dni 

1/2-4 NOCKBERGE TAL (2 osebi) 214,50 

1/2-4 NOCKBERGE TAL (3 osebe) 175,50 

1/2-4 NOCKBERGE TAL (4 osebe) 156 

1/2-4 NOCKBERGE GIPFEL (2 osebi) 295,50 

1/2-4 NOCKBERGE GIPFEL (3 osebe) 229,50 

1/2-4 NOCKBERGE GIPFEL (4 osebe) 196,50 

1/4-6 NOCKNATUR TAL (4 osebe) 180,80 

1/4-6 NOCKNATUR GIPFEL (4 osebe) 223,20 
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1/4-7 NOCKLUXUS (4 osebe) 266,30 

 Cena vključuje: najem apartmaja, 3-dnevno smučarsko karto BKK, -25% POPUST pri nakupu smučarske 
karte, posteljnino in brisače, stroške elektrike in ogrevanja, brezžični internet in uporabo savne (5x na 
teden), brezplačen prevoz do term v Bad Kleinkirchheimu. 
Obvezna doplačila: ob rezervaciji: 5.-7. oseba v apartmaju 16 €/os./dan. 
na recepciji: turistična pristojbina 3 €/os./dan, otroci do 16. leta 0,50 €/os./dan, končno čiščenje: APP 
Nockberge 60 €, Nocknautr 70 €, Nockluxus 90 €, varščina 100 €/apartma. 

CENIK 

APARTMAJI KIRCHLEITN/KLEINWILD 
Polpenzion/osebo/dan 

NOCKBERGE 
1/2-4 

NOCKFAMILIE 
1/4-6 

NOCKRANGER 
1/4-6 

NOCKLUXUS 
1/4-7 

Min. 
bivanje 

22.12.-26.12.2018 113 127 135 176 3 

26.12.-29.12.2018 148 161 167 215 3 

29.12.2018 – 05.01.2019 
(menjave ob sobotah) 

155 168 174 222 7 (sobota) 

05.01.2019 – 02.02.2019 114 125 131 172 3 

2.2.2019-9.2.2019 (menjave ob 
sobotah) 

125 138 145 189 7 (sobota) 

9.2.2019-9.3.2019 123 135 142 185 7 (sobota) 

9.3.-30.3.2019 139 151 158 199 3 

APARTMAJI 
KIRCHLEITEN/GROSSWILD 
Najem apartmaja/teden 
oz. razpoložljivo št. dni 

1/2-4 
NOCKBERGE 
TAL 

1/2-4 
NOCKBERGE 
GIPFEL 

1/4-6 
NOCKNATUR 
TAL  

1/4-6 
NOCKNATUR 
GIPFEL 

1/4-7 
NOCKLUXUS 

Min. 
bivanje 2 odr. in 

2 otr. do 14 
let 

2 odr. in 
2 otr. do 14 
let  

Najem za 4 
odrasle 

Najem za 4 
odrasle 

Najem za 4 
odrasle 
osebe 

7.12.-22.12.2018 552 930 783 1182 1581 3 

22.12.-26.12.2018 
4 noči/5 dni 

459* 595* 643* 779* 1059* 3 

26.12.-29.12.2018 
3 noči/4 dni 

428** 515** 569** 806** 1043** 3 

29.12.2018 – 05.01.2019 
(menjave ob sobotah) 

1042 1245 1371 1924 2477 7 

05.01.2019 – 02.02.2019 552 930 783 1182 1582 3 

2.2.2019-9.2.2019 
(menjave ob sobotah) 

860 1126 1203 1148 1980 7 

9.2.-9.3.2019 846 1105 1182 1420 1938 7 

9.3.2019-30.3.2019 993 1182 1322 1686 2260  
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APARTMAJI TRÖSTER ★★★ 
Bad Kleinkirchheim, Avstrija 

Lega: v predelu Bach, 100 m od proge Mainbrunn in term St. Katrein 300 m. 
 
Oddaljenost od smučišč: 300 m. 
 
Namestitev 
Apartma 
Apartmaji (tip A in B) so v bungalovih na pobočju nad recepcijo, apartmaji tip C pa so prenovljeni in jih je 
večina v glavni prenovljeni stavbi nad recepcijo.         
Vsi apartmaji imajo pomivalni stroj, hladilnik z majhnim zamrzovalnikom, avtomat za kavo, opekač, 
mikrovalovno pečico, SAT TV, radio in shramo za smuči. Gostom je na voljo pralno-sušilni stroj na kovance. 
1/3-4 dvosobni apartma tip A (cca 43 m2): predprostor, soba z zakonsko posteljo, dnevni prostor z 
jedilnim kotom in raztegljivim kavčem in kuhinjo, TWC, terasa. 
1/4-6 trisobni apartma tip B (cca 51 m2): predprostor, soba z zakonsko posteljo, manjša soba s pogradom, 
dnevni prostor z jedilnim kotom in raztegljivim kavčem in kuhinjo, TWC, terasa. 
Nekateri apartmaji tipa B imajo ločeno kuhinjo od dnevnega prostora. 
1/4-6 trisobni apartma tip C (cca 65 m2): predprostor, kopalnica in ločeni WC, 2 spalnici, dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem in kuhinjo, terasa ali balkon. 
 
Živali: dovoljene ob predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnino in brisače, električno energijo in ogrevanje, parkirišče pred 
hišo ali pod nadstreškom. 
 
Popusti: otroci do 2. leta brez ležišča- BREZPLAČNO 
 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 3 €/os./dan (od 16 let naprej), otroci do 16. leta 0,50 
€/os./dan, končno čiščenje: apartmaji A 70 €, apartmaji B 74 €, apartmaji C 77 €. 
 
Doplačila po želji na recepciji: brezžični internet, otroška posteljica 6 €/dan, domače živali 6-10 €/dan brez 
hrane. 
 
Opombe: Kuhinjske krpe prinesite s seboj. Plačilo dodatnih storitev ni možno s kreditnimi karticami. 
 
Akcije 
- POSEBNA DRUŽINSKA AKCIJA »1 EURO« v terminu 5.1.-8.3.2019: ob nakupu ene 6-dnevne smučarske 
vozovnice za odrasle, lahko kupite eno 6-dnevno smučarsko vozovnico za otroka 6-12 let za 6 €. Karte 
kupite na blagajni smučišča ob predložitvi potrdila apartmajske hiše. 
- SKI- WELLNESS TEDEN v terminu 5.1.-1.2.2019 in 23.2.-1.3.2019: ob nakupu ene 3-dnevne smučarske 
karte je vključen 1 obisk TERM (Römerbad: 4 ure); ob nakupu 4-dnevne smučarske karte sta vključena 2 
obiska TERM (Römerbad: 4 ure,); ob nakupu 6-dnevne smučarske karte so vključeni 3 obiski TERM 
(Römerbad: 4 ure) 
- SKI –THERMEN TEDEN* v terminu 9.3.-31.3.2019: cena smučarske vozovnice (žičnica) je vključena v ceno 
najema APP, za obisk Term (min. 4 ure) pa vam priznajo 50% popust. 
Minimalno bivanje 
7 nočitev (prihodi ob sobotah). 
 
Ski opening 
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7x najem/os.+6-dnevna smučarska karta BKK 
15.12.-22.12. 
7 noči/8 dni 

 TIP A (44 m2) 
«Little star« 

2 osebi 468,50 

3 osebe 433,70 

4 osebe 414,30 

  TIP B (52 m2) »Family« 

3 osebe 452,30 

4 osebe 430,30 

5 oseb 415,40 

6 oseb 406,80 

  TIP C (65 m2) »Comfort« 

4 osebe 438,30 

5 oseb 423,40 

6 oseb 413,50 

 Cena vključuje: najem apartmaja, 6-dnevno smučarsko karto BKK, posteljnino in brisače, električno 
energijo in ogrevanje, parkirišče pred hišo ali pod nadstreškom. 
Popusti brez smučarske karte: otroci do 2. leta brez ležišča- BREZPLAČNO. 
Obvezna doplačila: ob rezervaciji: key card varščina 5 €/kartico (vračilo ob oddaji kartice). 
na recepciji: turistična taksa 3 €/os./dan (od 16 let naprej), otroci do 16. leta 0,50 €/os./dan, končno 
čiščenje: apartmaji A 70 €, apartmaji B 74 €, apartmaji C 77 €. 

CENIK 

Najem APP/teden 
15.12.-
22.12. 
5.1.-12.1. 

29.12.-5.1. 
12.1.-2.2. 
2.3.-9.3. 

22.12.-
29.12. 
2.2.-2.3. 

9.3.-16.3. 
Ski - 
Termen 
teden * 

16.3.-31.3. 
Ski - 
Termen 
teden ** 

  TIP A (44 m2) 
«Little star« 

2 osebi 483 757 435 589 709 660 

3 osebe 620 902 572 749 974 958 

4 osebe 749 1047 709 902 1232 1184 

  TIP B (52 m2) 
»Family« 

3 osebe 676 950 588 797 1055 1006 

4 osebe 813 1095 725 950 1312 1264 

5 oseb 942 1240 862 1111 1562 1514 

6 oseb 1079 1385 998 1272 1819 1771 

  TIP C (65 m2) 
»Comfort« 

4 osebe 845 1135 757 990 1376 1320 

5 oseb 982 1271 894 1143 1634 1570 

6 oseb 1119 1417 1030 1304 1883 1827 

MINIMALNO BIVANJE 
Prihodi ob sobotah 

7 7 7 7 7 7 
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FALKENSTEINER HOTEL CRISTALLO KATSCHBERG ★★★★ 
Katschberg, Avstrija 

Lega: neposredno ob smučišču. Odlikuje ga družinam prijazna atmosfera, izvrstna kulinarika in velik (2.000 
m2) prenovljen wellness center. 
 
Oddaljenost od smučišč: neposredno ob smučišču, 20 m. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/2+1 Comfort (20 m2):  prha ali kad, WC, SAT TV, balkon; 
1/2+2 Deluxe (32 m2): v ločeni stavbi, dvigalo, povezane z glavno zgradbo, dvoposteljna soba z možnostjo 
dveh dodatnih ležišč, prha, WC, SAT TV, telefon, sef, loggia, balkon; 
1/2+2 Junior suita Comfort (30 m2, dvosobna): družinska soba z ločenim spalnim in bivalnim delom, 
posebej ločen del za otroke s pogradom/raztegljivim kavčem, prha ali kad, WC, SAT TV, sef, telefon, balkon; 
1/2+2 Junior Suita Deluxe (47 m2, dvosobna): v ločeni stavbi, dvigalo, povezane z glavno zgradbo, 
družinska soba z ločenim spalnim in bivalnim delom (raztegljiv kavč), prha ali kad, WC, SAT TV, telefon, sef, 
loggia; 
1/2+2 Family Suite Comfort (30 m2, trisobna): spalnica, prostoren bivalni del z raztegljivim kavčem in 
ločen del za otroke s pogradom, prha ali kad, WC, SAT TV, telefon, sef, loggia; 
1/2+3 Family Suite Superior (40 m2, trisobna): prostoren bivalni del z raztegljivim kavčem, spalnica in 
ločen del za otroke s pogradom, prha ali kad, WC, SAT-TV, telefon, sef, balkom; 
1/2+3 Family Suite Deluxe  (57 m2, trisobna): v ločeni stavbi, dvigalo, povezane z glavno zgradbo, 2 
spalnici, bivalni del z raztegljivim kavčem, prhaa ali kad, WC, SAT TV, telefon, sef, loggia; 
1/2+3 Family Maisonette (80 m2, trisobna): apartma v dveh nadstropjih, dnevni prostor z lončeno pečjo, v 
nadstropju je spalnica z zakonsko posteljo in otroška soba z dvema ležiščema, kopalnica in WC, SAT TV, 
telefon, sef in balkon; 
 
Prehrana: POLNI PENZION - samopostrežni zajtrk, kosilo in večerja, otroški meni, pijače za otroke 9.- 20. 
ure. 
Dodatna ponudba: wellness na 2.000 m2 površine, notranji in zunanji bazen, različne savne in whirlpool, 
otroški mini SPA center. Proti doplačilu masaže, lepotini tretmaji. A la carte restavracija, bar, otroška 
igralnica in garaža. 
 
Živali: dovoljene ob predhodni potrditvi in proti doplačilu. 
 
Cena vključuje: polni penzion, vstop v wellness (savne, bazeni), WiFi. 
 
Obvezna doplačila: enoposteljna soba 30 €/dan, garaža 9 €/dan, domače živali 15 €/dan, turistična taksa 
2,50 €/os./dan (od 17 let naprej), silvestrska večerja (31.12.) 130 €/os. (od 15 let), doplačilo za krajše 
bivanje 10% 
 
Doplačila po želji: solarij, masaže, kozmetični in wellness tretmaji, biljard, varstvo za otroke. 
 
Akcije 
-20% POPUST za rezervacije do 31.10. in bivanje v terminih 9.12.-22.12.2018 in 16.3.-31.3.2019 (min. 5 
noči) 
-15% POPUST za rezervacije do 31.10. in bivanje v terminih 12.1.-2.2.2019 (min. 7 noči) 
 
Ski opening 
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Polni penzion + smučarska karta 

9.12.-14.12. 
16.12.-22.12. 

7.12.-9.12. 
14.12.-16.12. 

3 noči/4 dni 5 noči/6 dni 3 noči/4 dni 5 noči/6 dni 

1/2+1 Comfort 417 590 436 610 

1/2+2 Deluxe 464 650 496 690 

1/2+2 Junior suita Comfort 449 630 481 670 

1/2+2 Junior Suita Deluxe 523 730 571 790 

1/2+2 Family Suite Comfort 481 670 526 730 

1/2+3 Family Suite Superior 511 710 556 770 

1/2+3 Family Suite Deluxe 601 830 646 890 

1/2+3 Family Maisonette 586 810 631 870 

OTROŠKI PAVŠAL (z dvema odraslima osebama) 

Otroški pavšal 0-3 let 0 0 0 0 

Otroški pavšal 3-6 let 114 152 114 152 

Otroški pavšal 6-15 let 254 353 254 353 

Pavšal od 15-18 let (od kat. Junior Suite Deluxe) 440 609 440 609 

Pavšal od 18 let (od kat. Junior Suite Deluxe) 469 654 469 654 

 Akcije: -20% POPUST za rezervacije do 31.10. in bivanje v terminih 9.12.-22.12.2018 (min. 5 noči; popust 
je že upoštevan v zgornji tabeli) 
Cena vključuje: polni penzion, 3- oz. 5-dnevna smučarska karta Katschberg, vstop v wellness (savne, 
bazeni), WiFi. 
Obvezno doplačilo ob rezervaciji: kavcija 5 €/smučarsko karto (povračilo na licu mesta). 

CENIK 

 
Polni penzion/os./dan 

9.12.-
14.12.2018 
16.12.-
22.12.2018 

7.12.-
9.12.2018* 
14.12.-
16.12.2018* 
5.1.-2.2.2019 
23.2.-2.3.2019 
9.3.-31.3.2019* 

2.2.-
23.2.2019 
2.3.-
9.3.2019 

22.12.-
29.12.2018* 

29.12.-
5.1.2019 

1/2+1 Comfort 97 102 129 153 187 

1/2+2 Deluxe 112 122 159 178 202 

1/2+2 Junior suita Comfort 107 117 154 173 197 

1/2+2 Junior Suita Deluxe 132 147 179 203 227 

1/2+2 Family Suite Comfort 117 132 164 188 207 

1/2+3 Family Suite Superior 127 142 174 198 222 

1/2+3 Family Suite Deluxe 157 172 204 228 252 

1/2+3 Family Maisonette 152 167 199 223 247 

MINIMALNO BIVANJE 3 3*/7 7 3 7 
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OTROŠKI PAVŠAL (z dvema odraslima osebama) 

Otroški pavšal 0-3 let 0 0 0 0 0 

Otroški pavšal 3-6 let 38 42 51 58 69 

Otroški pavšal 6-15 let 63 69 85 97 115 

Nad 15 let (od kat. Junior 
Suite Deluxe) 

113 125 154 175 208 
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FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION ★★★★ 
Katschberg, Avstrija 

Lega: Hotel se nahaja na nadmorski višini 1.600 m, neposredno na smučarskem in pohodniškem območju 
Katschberg. 
 
Oddaljenost od smučišč: 20 m. 
 
Hotelska ponudba: restavracija, različni bari in diskoteka, kino, wellness na 2.000 m2 površine (center 
dobrega počutja in vodni svet Acquapura Spa) notranji in zunanji bazen, različne savne in whirlpool, 
masaže in lepotne storitve (doplačilo), otroška igralnica (otroška dežela Falky-Land z otroškim varstvom), 
otroški mini spa center (vodni svet Falky-Acqua-World in center dobrega počutja Falky-Kinder SPA), 
brezplačen wi-fi in garaža. 
 
Namestitev 
Hotel 
Soba 1/2 Comfort (19 m2): prha, WC, sušilec za lase,  SAT TV, telefon, sef, večina balkon/teraso 
1/2+2 Comfort (27 m2, dvosobna): ločen spalni in bivalni del, posebej ločen del za otroke (pograd ali 
raztegljiv kavč), prha, WC, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, balkon ali terasa; 
1/2+2 Superior (27 m2, dvosobna): ločen spalni in bivalni del, posebej ločen del za otroke (pograd ali 
raztegljiv kavč), prha, WC, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, balkon; 
1/2+3 Deluxe (40 m2, trisobni): apartma v dveh nadstropjih, spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z 
ločenimi ležišči in dnevno bivalni prostor z raztegljivim kavčem, prha, WC, sušilec za lase, SAT TV, telefon, 
sef, balkon; 
1/2+2 Comfort suita (trisobna, 32 m2): spalnica z dvemi ležišči, otroška niša s pogradom in dnevni prostor, 
prha/kad, WC, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, balkon/terasa; 
1/2+2 Superior suita (trisobna, 38 m2): spalnica, otroška niša s pogradom in dnevni prostor z dnevni 
prostor, prha/kad, WC, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, balkon; 
1/2+2 Deluxe suita (trisobna, 70 m2): spalnica, dnevni prostor, posebej ločen del za otroke z dvema 
ležiščema, 2 kopalnici s prho/kadjo in WC-jem, sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef, balkon; 
 
Prehrana: ALL INCLUSIVE LIGHT - samopostrežni zajtrk, opoldanska malica, večerja, pijača med obroki, 
popoldanski prigrizki. 
 
Živali: niso dovoljene. 
 
Cena vključuje: all inclusive light, pijača dobrodošlice, brezplačna uporaba hotelskih prostorov: acquapura 
SPA (prosti del), »cardio« fitness studio, Falky dežela, Falky vodni svet; program z aktivnostmi: plezanje, 
namizni tenis, aerobika, wellness program (vodna gimnastika, jutranja gimnastika, smučarska gimnastika, 
različne vrste aerobik in stretching), animacija, wifi. 
 
Popusti: otrok do 3. leta biva: BREZPLAČNO 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let), silvestrska večerja 80 €/osebo (nad 15 let), 
doplačilo za krajše bivanje 10%. 
 
Doplačila po želji: solarij, masaže, kozmetični in wellness tretmaji, biljard, rojstnodnevna torta, 
enoposteljna soba 30 €/os./dan (comfort soba) 
 
Akcije 
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-20% POPUST za rezervacije do 31.10. in bivanje v terminih 9.12.-22.12.2018 in 16.3.-31.3.2019 (min. 5 
noči) 
-15% POPUST za rezervacije do 31.10. in bivanje v terminih 12.1.-2.2.2019 (min. 7 noči) 
 
 
Ski opening 

ALL Light/os./dan 

9.12.-14.12. 
16.12.-22.12. 

6.12.-9.12. 
14.12.-16.12. 

3 noči/4 dni 5 noči/6 dni 3 noči/4 dni 5 noči/6 dni 

1/2 Comfort 382 511 415 551 

1/2+2 Comfort 436 579 466 619 

1/2+2 Superior 460 611 490 651 

1/2+3 Deluxe 496 659 526 699 

1/2+2 Comfort suita 472 627 499 667 

1/2+2 Superior suita 505 671 541 719 

1/2+2 Deluxe suita 541 719 571 759 

OTROŠKI PAVŠAL (z dvema odraslima osebama) 

Otroški pavšal 0-3 leta 0 0 0 0 

Otroški pavšal 3-6 let 108 144 117 156 

Otroški pavšal 6-15 let 245 326 260 346 

Pavšal od 15-18 let (od kat. Deluxe) 422 561 452 601 

Pavšal nad 18 let (od kat. Deluxe) 451 599 481 639 

 Akcije: -20% POPUST za rezervacije do 31.10. in bivanje v terminih 9.12.-22.12.2018 (min. 5 noči, popust 
je že upoštevan v zgornji tabeli) 
 
Cena vključuje: all inclusive light, 3- oz. 4-dnevna smučarska karta Katschberg (odvisno od števila dni 
bivanja), pijača dobrodošlice, brezplačna uporaba hotelskih prostorov: acquapura SPA (prosti del), »cardio« 
fitness studio, Falky dežela, Falky vodni svet; program z aktivnostmi: plezanje, namizni tenis, aerobika, 
wellness program (vodna gimnastika, jutranja gimnastika, smučarska gimnastika, različne vrste aerobik in 
stretching), animacija. 
Obvezno doplačilo: kavcija 5 €/smučarsko karto (povračilo na licu mesta). 

CENIK 

ALL Light/os./dan 

9.12.-
14.12.2018 
16.12.-
22.12.2018 

6.12.-9.12.2018* 
14.12.-
16.12.2018* 
5.1.-2.2.2019 
23.2.-2.3.2019 
9.3.-31.3.2019* 

2.2.-
23.2.2019 
2.3.-9.3.2019 

22.12.-
29.12.2018* 

29.12.-
5.1.2019 

1/2 Comfort 85 95 109 137 159 

1/2+2 Comfort 102 112 127 157 184 

1/2+2 Superior 110 120 135 162 189 

1/2+3 Deluxe 122 132 152 185 212 
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1/2+2 Comfort suita 114 124 145 177 204 

1/2+2 Superior suita 125 137 164 196 220 

1/2+2 Deluxe suita 137 147 177 207 234 

MINIMALNO BIVANJE 3 3*/7 7 3 7 

OTROŠKI PAVŠAL (z dvema odraslima osebama) 

Otroški pavšal 0-3 leta 0 0 0 0 0 

Otroški pavšal 3-6 let 36 39 45 55 63 

Otroški pavšal 6-15 let 60 65 76 91 104 

Nad 15 let (od kat. 
Deluxe) 

107 117 136 164 187 
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APARTMAJI AIGNER ★★★ 
Katschberg, Avstrija 

Lega: apartmaji se nahajajo v dveh apartmajskih hišah na višini 1750 m in 100 m od smučišča.  
Hotelska ponudba: recepcija, klet s kaminom in savno (doplačilo), zimski vrt, shramba za smuči, na 
recepciji priključek za internet (brezplačno), parkirišče (pred hišo). 
 
Namestitev 
Apartma 
Vsi apartmaji so opremljeni s TV, radiem, telefonom, mikrovalovno pečico, avtomatom za pripravo kave, 2 
ali 4 kuhalne plošče, balkon (razen v mansardnih apartmajih). 
1/2 enosobni apartma tip A (16 m2): dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivo 
zakonsko posteljo, kopalnico (prha, WC). 
1/2-4 dvosobni apartma tip B (35 m2): soba z zakonsko posteljo, dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim 
kotom in raztegljivo zakonsko posteljo, kopalnico (prha, WC). 
Opomba: nekateri apartmaji  tipa B imajo štiriposteljno sobo ter kuhinjo z jedilnim kotom brez raztegljivega 
ležišča. 
1/4-6 apartma St. Michael (5 km od Katschberga): dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in 
raztegljivim kavčem, spalnica s tremi ležišči, kopalnica (kad/prha), WC in teraso. 
 
Prehrana: možnost doplačila za zajtrk in polpenzion v sosednjem penzionu. 
 
Živali: so dovoljene ob predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, uporabo elektrike in vode, posteljnina, končno čiščenje. 
 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 1,50 €/dan, doplačilo za krajše bivanje +10% (glede na 
razpoložljivost). 
 
Doplačila po želji na recepciji: domače živali 9 €/dan (predhodna najava), otroška posteljica 40 €/teden 
(predhodna najava), uporaba savne.  
 
Opombe: brisače in kuhinjske krpe prinesite s seboj! 
Last minute 
SKI OPENING: 13.12.-16.12.2018 | 3x najem + sm. karta | APP 1/4-6 TIP C | OD 225,00 €/OS. 
 
Minimalno bivanje: krajše bivanje kot 7 nočitev (glede na razpoložljivost) proti doplačilu. 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta 

06.12.-09.12.18 
13.12.-16.12.18 

3 noči/4 dni 

1/2 apartma tip A  – 2 osebi  253 

1/4 apartma tip B – 2 osebi  331 

1/4 apartma tip B – 3 osebe 266 

1/4 apartma tip B – 4 osebe 233 

1/6 apartma tip C – 4 osebe  270 

1/6 apartma tip C – 5 oseb 243 
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1/6 apartma tip C – 6 oseb 225 

Cena vključuje: najem, 3-dnevno smučarsko karto Katschberg, posteljnino ter končno čiščenje. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,10 €/os./dan (od 14 let dalje), ob rezervaciji: key card varščina 5 
€/kartico (povračilo na licu mesta). 

Najem APP/teden 
1/2 APARTMA 
tip A 

1/2-4 APARTMA 
tip B 

1/4-6 APARTMA 
tip C 

1/4-6 APARTMA 
St. Michael 

01.12.2018 – 21.12.2018 524 874 1204 944 

21.12.2018 – 29.12.2018 608 1021 1427 1161 

29.12.2018 – 06.01.2019 783 1343 1994 1784 

06.01.2019 – 26.01.2019 524 874 1204 944 

26.01.2019 – 17.03.2019 608 1021 1427 1161 

17.03.2019 – 23.04.2019 524 874 1204 944 
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HOTELA ANTONIUS 4* IN TONI 4*, APARTMAJSKA HIŠA TONI 3* 
Kaprun, Avstrija 

Lega: 300 m od središča mesta Kaprun. 
Oddaljenost od smučišč: 400 m od žičnice Maiskogel. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/2+2 Salzburg (hotel Antonius, 40 m2): spalnica, dnevni prostor, kopalnica, ločen WC, SAT-TV, telefon, 
minibar, sef in balkon. 
1/2+1 (hotel Toni, 30 m2): spalnica, dnevni kotiček,  kopalnica, ločen WC, SAT-TV, telefon, minibar, sef, wi-
fi in balkon. Maksimalno lahko v sobi bivajo 2 odrasla in 2 otroka do 12. let ali 3 osebe. 
 
App Imbach (40 m2, max. 3 osebe): dnevni prostor s kuhinjo, spalnica, kopalnica s tušem, WC, balkon. 
APP Maiskogel (45 m2, max. 4 osebe): dnevni prostor s kuhinjo, 2 spalnici, kopalnica s tušem, WC, balkon. 
App Kitzsteinhorn (50 m2, max. 5 oseb): dnevni prostor s kuhinjo, 2 spalnici, kopalnica s tušem, WC, 
balkon. 
App Wießbach (65 m2, max. 6 oseb): dnevni prostor s kuhinjo, 3 spalnice, kopalnica s tušem, WC, balkon. 
 
Prehrana: POLPENZION v obeh hotelih - samopostrežni zajtrk in strežena večerja (4 meniji) 
 
Dodatna ponudba: Hotel Antonius: notranji in zunanji bazen, savna, parna kopel, sanarium, fitnes in solarij 
(doplačilo). 
Hotel Toni: wellness na 450 m2 z notranjim bazenom, masažna kad, savna, parna kopel, sanarium, 
infrardeča kabina, tuš »vitalnosti«, prostor za počivanje in sprostitev, fitnes, solarij (doplačilo) in masaže. 
Shramba za smuči in smučarsko opremo. 
 
Živali: niso dovoljene. 
Cena vključuje 
 
Hotela: namestitev v izbrani sobi, polpenzion, uporabo bazena in savn, jacuzzija in fitnesa, parkirišče pred 
hotelom, wifi v recepciji.  
 
Apartmaji: najem, posteljnino in brisače, končno čiščenje (pri bivanju 7 nočitev), poraba vode in elektrike, 
ogrevanje.  
 
Popusti: Hotela (v sobi z 2 odraslima osebama): otrok do 7. leta na dod. ležišču – BREZPLAČNO, otrok do 
12. leta na dod. ležišču -50%, otrok do 15. leta na dod. ležišču -30%, odrasla oseba na dod. ležišču -20%.. 
 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 1,15 €/os./dan (od 15. leta dalje), ob rezervaciji: 1/1 soba 
25 €/dan. 
 
Doplačila po želji: hotela: solarij, masaže in lepotni tretmaji (po veljavnem ceniku) 
 
Akcije 
7=6 v terminu 1.10.-22.12.2018, 5.1.-9.2.2019 in 9.3.-27.4.2019. 
 
 
Ski opening 
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Hotel Antonius in Toni 
7x polpenzion + 6-dnevna smučarska karta 

30.11.-22.12.2018 
7 noči/8 dni 

1/2 B 797 

 

APARTMAJSKA HIŠA TONI 
Najem + 6- dnevna smučarska karta 

30.11.-22.12.2018 
7 noči/8 dni 

1/3 APARTMA IMBACH (2 osebi) 566 

1/3 APARTMA IMBACH (3 osebe) 455 

1/4 APARTMA MAISKOGEL (2 osebi) 671 

1/4 APARTMA MAISKOGEL (3 osebe) 525 

1/4 APARTMA MAISKOGEL (4 osebe) 452 

1/5 APARTMA KITZSTEINHORN (4 osebe) 489,5 

1/5 APARTMA KITZSTEINHORN (5 oseb) 438,20 

1/6 APARTMA WIESSBACH (4 osebe) 551 

1/6 APARTMA WIESSBACH (5 oseb) 487,4 

1/6 APARTMA WIESSBACH (6 oseb) 445 

Cena vključuje:  
Hotela- namestitev v izbrani sobi, 6- dnevno smučarsko karto, polpenzion, uporabo bazena in savn, 
jacuzzija in fitnesa, parkirišče pred hotelom, wi-fi v recepciji. 
Apartmaji- najem, 6-dnevno smučarsko karto, posteljnino in brisače, končno čiščenje (pri bivanju 7. 
nočitev), poraba vode in elektrike, ogrevanje. 
Popusti brez smučarkih kart: hotela (v sobi z 2 odraslima osebama) otrok do 7. leta na dod. ležišču – 
BREZPLAČNO, otrok do 12. leta na dod. ležišču -50%, otrok do 15. leta na dod. ležišču-30%, odrasla oseba 
na doda.ležišču -20%. 
Otroci do 6. leta imajo smučarsko karto BREZPLAČNO (ob nakupu smučarske karte za odrasle po polni 
ceni). 
Obvezna doplačila: na recepciji: turistična taksa 1,15 €/os./dan (od 15. leta dalje), ob rezervaciji: 1/1 soba 
25 €/dan, key card varščina: 2 € (povračilo ob vrnitvi kartice) 

 CENIK 

Hotel Antonius in Toni 
Polpenzion/os./dan 

1/2 B  

01.10.-22.12.2018 94 

22.12.-05.01.2019 137 

05.01.-09.02.2019 94 

09.02.-09.03.2019 112 

09.03.-27.04.2019 94 

APARTMAJSKA HIŠA 
TONI 
Najem app/teden 

1/3 APARTMA 
IMBACH 

1/4 APARTMA 
MAISKOGEL 

1/5 APARTMA 
KITZSTEINHORN 

1/6 APARTMA 
WIESSBACH 

01.10.-22.12.2018 777 1022 1197 1484 
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22.12.-29.12.2018 903 1232 1379 1631 

29.12.-05.01.2019 1218 1645 1904 2282 

05.01.-09.02.2019 777 1022 1197 1484 

09.02.-09.03.2019 903 1232 1379 1631 

09.03.-27.04.2019 777 1022 1197 1484 
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ALPENPARKS HOTEL IN APARTMAJI MARIA ORGLER ★★★★ 
Kaprun, Avstrija 

Lega: v Kaprunu, v bližini treh smučarkih središč Maiskogel, Kitzsteinhorn in Schmitten. 
 
Oddaljenost od smučišč: v neposredni bližini žičnice, bližina ski busa za ledenik Kitzsteinhorn  
 
Namestitev 
Hotel 
Vse sobe imajo SAT TV, wi fi in balkon ali teraso. Vsi apartmaji imajo SAT TV, radio, sušilec za lase in balkon 
ali teraso. Nekateri imajo savno (proti doplačilu). 
1/2 soba Standard (20 m2): predprostor, splanica z zakonska postelja in kopalnica z WCjem. 
1/2+2 soba Junior Suita (50 m2): predprostor, dnevni prostor z raztegljivim kavčen, spalnica z zakonsko 
posteljo in kopalnica z WCjem. 
Studio Alpine (2+2, 50 m2): predprostor, spalnica (zakonska postelja in garderoba), dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo, spalnica, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, kopalnica z WCjem. 
App Alpine Classic (4+2, 70 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem in 2 kopalnici z WCjem. 
App Alpine Comfort (4+2, 60-85 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni 
prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 kopalnici z WCjem. 
App Alpine Superior (4+2, 70 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni prostor 
s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 kopalnici z WCjem in brezplačen wi-fi. 
App Alpine Dreams (6+2, 85 m2): predprostor, 3 spalnice (zakonska postelja in garderoba), dnevni prostor 
s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2-3 kopalnice z WCjem. 
Penthouse Alpine Luxury (4+2, 70 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni 
prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 1-2 kopalnici z WCjem. 
Penthouse Alpine Luxury Maisonette (4+2, 81-92 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in 
garderoba), dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 1-2 kopalnici z WCjem. 
Penthouse Alpine Luxury Plus (4+2, 110 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), 
dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 kopalnici z WCjem. 
 
Dodatna ponudba: restavracija s sončno teraso, podzemne garaže, hotelske savne. 
 
Živali: po predhodni potrditvi in doplačilu. 
 
Cena vključuje 
Sobe: namestitev, samopostrežni zajtrk, wi fi, parkirišče, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 
APP: najem, posteljnino in brisače, stroške elektrike, vode in ogrevanja, wi-fi (razen studio), zunanje 
parkirišče. 
 
Popusti: otrok do 4. leta na dod.ležišču- BREZPLAČNO, otrok 4-15 let na dod. ležišču – 40%, odrasla oseba 
na dod. ležišču: -20% 
 
Obvezna doplačila: 
Sobe: doplačilo za enoposteljno sobo 30 € /os./dan. 
APP: na recepciji: končno čiščenje: Studio -80 €, Classic, Comfort, Superior -100 €, Luxury -130 €; Dreams, 
Luxury Maisonette in Luxury plus-160 €, varščina 300 €. 
ob rezervaciji: dodatno ležišče: otroci do 6. leta: 16 €/os./bivanje, otroci od 6.-14. leta ter odrasli 16 
€/os./dan.  
Sobe in app: turistična taksa 1,15 €/os./dan (od 15. let naprej) 
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Doplačila po želji: parkirišče v garaži 8 €/dan, polpenzion sobe: 26 €/os./dan, otrok 4-15 let- 15 €/os./dan, 
polpenzion app: 41 €/os./dan, otrok 4-15 let 22 €/os./dan, možnost doplačila za dnevno in takojšnje 
čiščenje, domača žival 16 €/dan. 
 
Ski opening 

Nočitev z zajtrkom + smučarska karta 
29.11.-22.12. 
3 noči/4 dni 

1/2 soba Standard 347 

1/2+2 soba Junior Suita 476 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cena vključuje: sobe - namestitev, 3-dnevno smučarsko karto, samopostrežni zajtrk, wi fi, parkirišče, 
uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 
APP-najem, 3-dnevno smučarsko karto, posteljnino in brisače, stroške elektrike, vode in ogrevanja, wi-fi 
(razen studio), zunanje parkirišče. 
Popusti brez smučarske karte v sobah: otrok do 4. leta na dod.ležišču- BREZPLAČNO, otrok 4-15 let na dod. 
ležišču – 40%, odrasla oseba na dod. ležišču: -20%. Otroci do 6. leta imajo smučarsko karto BREZPLAČNO 
(ob nakupu smučarske karte za odrasle po polni ceni). 
Obvezna doplačila: sobe - doplačilo za enoposteljno sobo: 30 €/dan, APP- končno čiščenje: Studio -80 €, 
Classic, Comfort, Superior -100 €, Luxury -130 €; Dreams, Luxury Maisonette in Luxury plus-160 €, dodatno 
ležišče: otroci do 6. leta: 16 €/bivanje, otroci od 6.-14. leta ter odrasli: 16 €/dan. Varščina 300 €. 
Sobe in app: na recepciji: turistična taksa 1,15 €/os./dan (od 15. let naprej), ob rezervaciji: key card 
varščina 2 € (povračilo ob vračilu kartice). 

 CENIK 

Nočitev z zajtrkom/os./dan 
25.10.-29.11. 
  

29.11.-22.12.* 
5.1.-2.2. 
9.3.-13.4. 

2.2.-9.3. 
13.4.-22.4.* 

22.12.2018-5.1.2019 

1/2 soba Standard 60 70 90 115 

1/2+2 soba Junior Suita 103 113 133 148 

Minimalno bivanje 3 3*/7 3*/7 7 

Najem + smučarska karta 
29.11.-22.12. 
3 noči/4 dni 

Studio Alpine (2 osebi) 338 

App Alpine Classic (4 osebe) 271,30 

App Alpine Comfort (4 osebe) 286,30 

App Alpine Superior (4 osebe) 308,80 

App Alpine Dreams (6 oseb) 304 

Penthouse Alpine Luxury (6 oseb) 304 

Penthouse Alpine Luxury Maisonette (4 osebe) 410 

Penthouse Alpine Luxury Plus (4 osebe) 410 
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NAJEM APP/DAN 
25.10.-
29.11. 

29.11.-
22.12.* 
5.1.-2.2. 
9.3.-13.4. 

2.2.-9.3. 
13.4.-
22.4.* 

22.12.2018-
5.1.2019 

Studio Alpine (2 osebi) 109 134 179 215 

App Alpine Classic (4 osebe) 149 179 259 315 

App Alpine Comfort (4 osebe) 169 199 279 335 

App Alpine Superior (4 osebe) 199 229 309 365 

App Alpine Dreams (6 oseb) 299 334 411 489 

Penthouse Alpine Luxury (6 oseb) 299 334 411 489 

Penthouse Alpine Luxury Maisonette (4 
osebe) 

329 364 444 519 

Penthouse Alpine Luxury Plus (4 osebe) 329 364 444 519 

Minimalno bivanje 3 3*/7 3*/7 7 
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APARTMAJSKO NASELJE FERIENPARK 4*, KREISCHBERG ★★★★ 
Kreischberg, Avstrija 

Lega: sodobno opremljeno apartmajsko naselje je namenjeno predvsem družinam. V naselju je veliko 
animacije za vse starosti, gostje pa se lahko sprostijo tudi v notranjem bazenu in savni bližnjega 
Ferienhotela (vključeno v ceno). 
Oddaljenost od smučišč: 250 m od smučišča Kreischberg. 
 
Namestitev 
Apartma 
4 apartmajske hiše (v vsaki je 10 apartmajev) nudi namestitev za 2 do 5 oseb. Vsi apartmaji imajo SAT-TV, 
radio, sušilec za lase, wi-fi in sef. 
1/2-3 apartma Garconniere (30 m2): dnevni prostor s tremi ležišči (zakonska postelja + raztegljivo ležišče), 
kuhinjska niša, jedilni kot in kopalnica (prha, WC), balkon. 
1/3-4 apartma Maisonette (45 m2) v 2 etažah: kuhinjska niša, kopalnica (prha, WC), dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem, jedilni kot, odprta galerija z zakonsko posteljo, balkon. 
1/3-5 Familieneappartment (55 m2) v 2 etažah: kuhinjska niša, kopalnica (prha, WC), dnevni prostor z 
raztegljivim kavčem, jedilni kot, odprta galerija z zakonsko posteljo in dod. ležiščem, balkon. 

3 x apartmajske hiše Dorfhaus (v vsaki so 4 apartmaji): 
1/2-3 Dorfappartement (28 m2): dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim ležiščem, 
soba z zakonsko posteljo, kopalnica (prha, WC), balkon. 
1/2-4 Dorfappartement (35 m2): dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, 2 spalnici (zakonska 
postelja in pograd), kopalnica (kad, WC), balkon. 

10 x apartmajske hiše Troadkasten (v vsaki sta 2 apartmaja): 
1/2-3 Troadkasten (35 m2): v 2 etažah: predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, 
kopalnica (prha, WC), terasa, zakonska postelja in dod. ležišče. 
1/3-4 Troadkasten (41 m2) v 2 etažah: predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, 
kopalnica (prha, WC), terasa, zakonska postelja, soba s pogradom. 
1/4-5 Troadkasten (49 m2) v 3 etažah: predprostor, dnevni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom, 
kopalnica (prha, WC), terasa, zakonska postelja, 2-3 ločena ležišča v mansardi. 

2 x apartmajski hiši Ferienhaus: 
Ferienhaus za 4-6 oseb (60 m2) v 2 etažah: predprostor, dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom in 
raztegljivim kavčem, WC, terasa, soba z zakonsko posteljo, soba s pogradom ali 2 ločenimi ležišči), 
kopalnica (kad, WC). 
Ferienhaus za 6-8 oseb (70 m2) v 2 etažah: predprostor, dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom in 
raztegljivim kavčem, WC, terasa, dvoposteljna in štiriposteljna soba, dve kopalnici (kad, WC). 
Ferienhaus za 6-8 oseb (90 m2): dnevni prostor s kuhinjo, ločeni prostor z jedilnim kotom, dve kopalnici 
(prha, WC), terasa, dve dvoposteljni sobi, štiri posteljna soba (dva pograda). 

Dodatna ponudba: sprostitveni center (bazen, savna, masažni bazen), bar, restavracija, parkirni prostor, 
mini klub za otroke, shramba za smuči in smučarko opremo (Kreischberg Bahn 1). 
 
Živali: po predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, stroške elektrike, vode in ogrevanja, uporabo bazena in savne, wi-fi in 
zunanje parkirišče. 
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Obvezna doplačila na recepciji: končno čiščenje 45 €-110 € (odvisno od velikosti apartmaja), posteljnina in 
brisače 12 €/os./bivanje, turistična pristojbina 1,50 €/os./dan (od 15 let dalje), varščina 100-200 € (odvisno 
od velikosti apartmaja ali hiše). 
 
Doplačila po želji: polpenzion 22 €/os./dan, otroci 3-10 let 12 €/os./dan, otroci 10-14 let 17 €/os./dan, 
male živali 10 €/dan (predhodna najava), otroška posteljica 15 €/dan (predhodna najava). 
 
Akcije 
7=6 v terminu 1.12.-22.12.2018 in 17.3.-24.3.2019 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta Min. št. oseb 
1.12.- 22.12. 
3 noči/4 dni 

1/2-3 GARCONNIERE   
2 osebi 222 

3 osebe 186 

1/3-4 MAISONETTE 
3 osebe 211 

4 osebe 186,80 

1/3-5 FAMILIEN 

3 osebe 225 

4 osebe 197,30 

5 oseb 180,60 

1/2-3 DORFAPPAR. 
2 osebi 231 

3 osebe 192 

1/2-4 DORFAPPAR. 

2 osebi 259,50 

3 osebe 211 

4 osebe 186,80 

1/2-3 TROADKASTEN 
2 osebi 234 

3 osebe 194 

1/3-4 TROADKASTEN 
3 osebe 217 

4 osebe 191,30 

1/4-5 TROADKASTEN 
4 osebe 197,30 

5 oseb 180,60 

1/4-6 FERIENHAUS 

4 osebe 203,30 

5 oseb 185,40 

6 oseb 173,50 

1/6-8 FERIENHAUS (70 m2) 

6 oseb 183,50 

7 oseb 173,60 

8 oseb 166,20 

1/6-8 FERIENHAUS (90 m2) 

6 oseb 186 

7 oseb 175,70 

8 oseb 168 

Akcije: 7=6 v terminih 1.12.-22.12.2018 
Cena vključuje: najem apartmaja, 3-dnevno smučarsko karto Kreischberg in Lachtal, stroške elektrike, 

mailto:info@linda.si


29  GSM: 040 322 339 | E-mail: info@linda.si 
 
 

vode in ogrevanja, uporabo bazena in savne, wi-fi in zunanje parkirišče. 
Popusti: otrok do 6. leta -114 €, otroci 6-16.let -55,50 € in otroci 16-18 let - 23 € 
Obvezna doplačila: na recepciji: končno čiščenje 45 €-110 € (odvisno od velikosti apartmaja), posteljnina in 
brisače 12 €/os./bivanje, turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15 let dalje), varščina 100-200 € (odvisno od 
velikosti apartmaja ali hiše). 

Najem APP/dan 
01.12.- 22.12. 
17.3.-31.3. 

22.12.-29.12. 
2.3.-17.3. 

29.12.-05.01. 05.01.-02.02. 02.02.-02.03. 

1/2-3 GARCONNIERE 72 84 119 78 103 

1/3-4 MAISONETTE 97 113 178 104 149 

1/3-5 FAMILIEN 111 129 204 118 174 

1/2-3 DORFAPPAR. 78 92 141 84 119 

1/2-4 DORFAPPAR. 97 113 178 104 151 

1/2-3 TROADKASTEN 80 94 144 86 121 

1/3-4 TROADKASTEN 103 119 187 110 158 

1/4-5 TROADKASTEN 111 129 204 118 174 

1/4-6 FERIENHAUS 119 169 249 139 199 

1/6-8 FERIENHAUS (70m2) 139 189 269 159 219 

1/6-8 FERIENHAUS (90 m2) 144 219 289 169 239 

Min. bivanje 3 3 7 3 7 
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APARTMAJSKE HIŠE KREISCHBERG CHALETS ★★★★ 
Kreischberg, Avstrija 

Lega: nove nadstandardno opremljene apartmajske hiše se nahajajo v neposredni bližini žičnice (50 m). 
Primerne so za večje družine in družbe.  
 
Namestitev 
Apartma 
Chalet Eco 70 za 4-6 oseb (70 m2): 2 ali 3 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, savna, 
kopalnica, WC. Nekatere hiše imajo v drugi spalnici pograd in masažno kad. 
Chalet 70 de Luxe za 4-6 oseb (70 m2): 2 ali 3 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, savna, 
kopalnica, WC in zunanji jacuzzi. 
Chalet Classic za 8 oseb (100 m2): dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, 4 spalnice, 2 kopalnici in WC. 
Chalet Wellness za 9 oseb (100 m2): dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, 3x dvoposteljna soba, 
triposteljna soba (pograd + 1 ležišče), kopalnica z masažno kadjo in dodatna kopalnica, savna, WC. 
Chalet Wellness Superior za 10 oseb (100 m2): dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, 2x dvoposteljna 
soba, soba z 2 ločenimi ležišči, štiriposteljna soba (pograd + zakonska postelja), 2 kopalnici, masažna kad ali 
zunanjim jacuzzijem, savna, WC. 
Chalet Sonneck za 9-10 oseb (135 m2): dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, 3x dvoposteljna soba, 
štiriposteljna soba (pograd + zakonska postelja), 2-3 kopalnice, masažna kad, WC, savna. Nekatere imajo 
zunanji jacuzzi. 
Panorama Chalet za 12 oseb (140-150 m2): dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, 3x dvoposteljna 
soba, soba z 2 ločenimi ležišči, štiriposteljna soba (pograd + zakonska postelja), 2-3 kopalnice, savna, WC. 
Nekatere imajo masažno kad. 
Panorama Chalet Superior za 10-14 oseb (140-150 m2): dnevni prostor s kuhinjo, jedilnim kotom, 5 
spalnic, 2-3 kopalnice, savna, WC, mazažna kad in zunanji jacuzzi. 
 
Živali: niso dovoljene. 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, stroške elektrike, vode in ogrevanja, wifi in zunanje parkirišče. 
 
Obvezna doplačila: na recepciji: končno čiščenje: APP Eco 70 in Eco de Luxe 100 €/apartma, APP Classic, 
Wellness in Wellness Superior 150 €/apartma, APP Sonneck in Panorama 180 €/apartma, turistična taksa 
1,50 €/os./dan (od 15 let), posteljnina in brisače (12 €/os./bivanje - obvezno doplačilo). 
Varščina 350 €/apartma (se vrne na dan odhoda). 
 
Doplačila po želji ob prijavi: hiška Sonneck s 5 spalnicami: 30 €/dan, otroška posteljica 15 €/dan. 
 
Akcije 
7=6 za bivanje v terminih 24.11.-15.12.2018 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta Min. št. oseb 
1.12.-22.12.2018 
3 noči/4 dni 

Chalet Eco 70 

4 osebe 225,80 

5 oseb 203,40 

6 oseb 188,50 

Chalet 70 deLuxe 
4 osebe 240,80 

5 oseb 215,40 
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6 oseb 198,50 

Chalet Classic 8 oseb 192,40 

Chalet Wellness 9 oseb 187 

Chalet Wellness Superior 

7 oseb 218,60 

8 oseb 205,50 

9 oseb 195,30 

10 oseb 187,20 

Chalet Sonneck 
9 oseb 205,30 

10 oseb 196,20 

Panorama Chalet 12 oseb 190 

Panorama Chalet Superior 

10 oseb 214,20 

11 oseb 205,10 

12 oseb 197,50 

13 oseb 191,10 

14 oseb 185,60 

Akcije: 7=6 v terminih 24.11.-15.12.2018 
Cena vključuje: najem apartmaja, 3-dnevno smučarsko karto Kreischberg in Lachtal, stroške elektrike, 
vode in ogrevanja, wifi in zunanje parkirišče. 
Popusti: otrok do 6. leta -114 €, otroci 6-16.let -55,50 € in otroci 16-18 let - 23 € 
Obvezna doplačila: na recepciji: končno čiščenje: APP Eco 70 in Eco de Luxe 100 €/apartma, APP Classic, 
Wellness in Wellness Superior 150 €/apartma, APP Sonneck in Panorama 180 €/apartma, turistična taksa 
1,50 €/os./dan (od 15 let), posteljnina in brisače (12 €/os./bivanje - obvezno doplačilo). Varščina 350 
€/apartma (se vrne na dan odhoda). 

Najem/dan 
31.3.-
27.4.2019 

24.11.-
22.12.2018 

5.1.-2.2.2019 
17.3.-
31.3.2019* 

22.12.-
29.12.2018 
2.2.-17.3.2019 

29.12.2018-
5.1.2019 

Chalet Eco 70 1/4-6 79 149 149 219 274 

Chalet 70 deLuxe 1/4-6 99 169 169 244 299 

Chalet Classic 1/8 119 209 209 329 449 

Chalet Wellness 1/9 129 219 219 339 464 

Chalet Wellness Superior 
1/7-10 

149 244 244 369 494 

Chalet Sonneck 1/9-10 174 274 274 409 574 

Panorama Chalet 1/12 194 304 304 439 604 

Panorama Chalet 
Superior 1/10-14 

214 334 334 469 634 

Min. bivanje 3 3 3*/7 7 7 

 

  

mailto:info@linda.si


32  GSM: 040 322 339 | E-mail: info@linda.si 
 
 

POČITNIŠKE LESENE HIŠKE MURAU ★★★ 
Kreischberg, Avstrija 

Lega: v kraju Murau, 5 km od Kreischberga. 
 
Namestitev 
Apartma 
Vse hiške imajo brezplačen wifi, sušilec za lase, SAT TV, kuhinjo s pomivalnim strojem in pečico. 
Lesena hiška tip 70 (70 m2, 6 oseb): 3 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, kopalnica, WC. 
Lesena hiška tip 70 de luxe (70 m2, 6 oseb): 3 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, kopalnica, WC, 
zunanji jacuzzi. 
Lesena hiška Wellness (100 m2, 8-9 oseb): 4 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, kopalnica 
(savna in masažna kad), WC, možnost dodatnega ležišča. 
Lesena hiška Wellness Superior (100 m2, 8 oseb): 4 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, 
kopalnica (savna in masažna kad), WC, zunanji jacuzzi. 
Lesena hiška Sonneck (135 m2, 9-10 oseb): 4 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, 2 kopalnici (v 
eni savna in masažna kad), 2 WCja. 
Lesena hiška Sonneck z jacuzzijem (135 m2, 10-12 oseb): 4 spalnice, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, 2 
kopalnici (v eni savna), 2 WCja in zunanji jacuzzi. Nekatere masažno kad. 
Lesena hiška Swim Spa (140 m2, 10-12 oseb): 4 ali 5 spalnic, dnevni prostor s kuhinjo, jedilni kot, 2 
kopalnici (v eni savna in masažna kad), zunanji jacuzzi. 
 
Živali: niso dovoljene.  
 
Cena vključuje: najem apartmaja, stroške elektrike, vode in ogrevanja, wi-fi in zunanje parkirišče pred 
hiško. 
 
Obvezna doplačila na recepciji: končno čiščenje Type Eco 70 in 70 de Luxe 100 €, Wellness in Wellness 
Superior 150 €, Sonneck in Swim Spa 180 €, turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15 let dalje), posteljnina in 
brisače 12 €/os., varščina 350 €/hiško, doplačilo za 11. in 12. osebo v hiški Sonneck jacuzzi in Swim Spa 15 
€/os./dan. 
 
Doplačila po želji: otroška posteljica 15 €/bivanje (predhodna najava). 
 
Akcije 
7=6 v terminih 24.11.-15.12.2018 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta  Min. št. oseb  
1.12.-22.12. 
3 noči/4 dni  

Hiška tip 70  6 oseb  171  

Hiška tip 70 de luxe  6 oseb  181  

Hiška Wellness  
8 oseb  181,20  

9 oseb  173,70  

Hiška Wellness Superior  8 oseb  190,50  

Hiška Sonneck  
9 oseb  183,70  

10 oseb  176,70  

Hiška Sonneck jacuzzi  10 oseb  184,20  
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Hiška Swim Spa  10 oseb  199,20  

Akcije: 7=6 v terminih 24.11.-15.12.2018 
Cena vključuje: najem apartmaja, 3-dnevno smučarsko karto Kreischberg in Lachtal, stroške elektrike, 
vode in ogrevanja, wi-fi in zunanje parkirišče pred hiško. 
Popusti: otrok do 6. leta -114 €, otroci 6-16 let -55,50 € in otroci 16-18 let - 23 € 
Obvezna doplačila: na recepciji: končno čiščenje Type Eco 70 in 70 de Luxe 100 €, Wellness in Wellness 
Superior 150 €, Sonneck in Swim Spa 180 €, turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15 let dalje), posteljnina in 
brisače 12 €/os.,varščina 350 €/hiško, doplačilo za 11. in 12. osebo v hiški Sonneck in Swim Spa 15 
€/os./dan. 

NAJEM/DAN 
Hiška 
tip 70 

Hiška 
tip 70 
 de luxe 

Hiška 
Wellness 

Hiška 
Wellness 
Superior 

Hiška 
Sonneck 

Hiška 
Sonneck 
jacuzzi 

Hiška 
Swim Spa 

Min. 
bivanje 

24.11.-
22.12.2018 

114 134 179 204 209 234 284 3 

22.12.-
29.12.2018 

179 204 299 329 334 364 424 7 

29.12.-
05.01.2019 

234 259 399 429 494 524       569 7 

05.01.-
2.2.2019 

114 134 179 204 209 234 284 3 

02.02.-
23.02.2019 

159 184 269 299 304 334 389 7 

23.02.-
09.03.2019 

179 204 299 329 334 364 424 7 

09.03.-
17.03.2019 

159 184 269 299 304 334 389 3 

17.03.-
31.03.2019 

114 134 179 204 209 234 284 3 
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HOTEL MARCIUS ★★★ 

Nassfeld, Avstrija 

Lega: hotel se nahaja na 1400 n.m.v., 100 m od najbližjih smučarskih naprav. 
 
Oddaljenost od smučišč: 100 m. 
 
Hotelska ponudba: restavracija/picerija, bar, hotelski gostje se lahko sprostijo v finski savni, parni kopeli in 
sobi za sproščanje. Hotel ima na voljo tudi ogrevan notranji bazen in fitnes kotiček. Parkirišče je pred 
hotelom. 
 
Namestitev 
Hotel 
Soba 1/2+2 Standard: dvoposteljna soba z dvema dodatnima ležiščema, kopalnica s prho, WC, SAT TV in 
sušilnik za lase. 
Soba 1/2+2 Superior: dvoposteljna soba (obnovljena) z dvema dodatnima ležiščema in malenkost manjša 
od standardnih sob, kopalnica s prho, WC, SAT TV in sušilnik za lase. 
Maksimalno št. oseb v sobi: 2 odrasla + 2 otroka ali 3 odrasle osebe 
 
Prehrana: polpenzion (samopostrežni zajtrk in strežna večerja s 3 meniji in bogatim solatnim barom) 
 
Živali: niso dovoljene. 
 
Cena vključuje: namestitev, polpenzion, uporabo bazena in savne. 
 
Popusti: otrok do 2. leta na dodatnem ležišču biva BREZPLAČNO, otrok od 2.-6. leta na dodatnem ležišču- 
70% POPUST, otrok od 6.-14. leta na dodatnem ležišču -30% POPUST; odrasla oseba na dodatnem ležišču – 
20%. 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let naprej) na kraju samem, enoposteljna soba 
30%, silvestrska večerja 40 €/os. (za otroke popust) 
 
Opombe: krajše bivanje možno samo na povpraševanje oz. po predhodni potrditvi. Maksimalno št. oseb v 
sobi: 2 odrasla + 2 otroka ali 3 odrasle osebe. 
 
Akcije 
4=3 (nedelja-četrtek) v terminu 09.12.-30.12.2018, 6.1.-3.2. in 17.3.-22.4.2019 
5=4 (nedelja-petek) v terminu 09.12.-30.12.2018, 6.1.-3.2. in 17.3.-22.4.2019 
6=5 (nedelja-sobota) v terminu 09.12.-30.12.2018, 6.1.-3.2. in 17.3.-22.4.2019 
7=6 (nedelja-nedelja) v terminu 09.12.-30.12.2018, 6.1.-3.2. in 17.3.-22.4.2019 
 
Ski opening 

Polpenzion + smučarska karta 
6.12.-23.12. 

AKCIJA 4=3 
9.12.-23.12. 
(nedelja – četrtek) 

3 noči/4 dni 4 noči/5 dni 

1/2+2 TWC STANDARD 337 378 

1/2+2 TWC SUPERIOR 352 393 
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Cena vključuje: namestitev, polpenzion, 3- oz. 4-dnevno smučarsko karto Nassfled, uporabo bazena in 
savne. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let naprej) na kraju samem, enoposteljna soba 
30%, ob rezervaciji: kavcija 5 €/key card (povračilo na licu mesta). 

Polpenzion/os./dan 1/2+2 TWC STANDARD 1/2+2 TWC SUPERIOR 

6.12.-23.12.2018 69 74 

23.12.-30.12.2018 89 94 

30.12.-6.1. 109 114 

6.1.-3.2. 89 94 

3.2.-10.3. 99 104 

10.3.-17.3. 84 89 

17.3.-22.4. 69 74 

Min. bivanje 5 5 
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HOTEL FRANZ FERDINAND★★★ 
Nassfeld, Avstrija 

Lega: v Nassfeldu, v neposredni bližini Millenium-Express. 
 
Hotelska ponudba: recepcija, bar s kaminom in teraso, igralnica za otroke, plezalna stena, finska savna in 
parna kopel, možnost izposoje smuči in smučarske opreme, parkirišče in kongresna dvorana. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/2 M (21 m2): zakonska postelja, SAT TV, wifi, sef, TWC in shramba za smučarsko opremo. 
1/2 M+ (24 m2): zakonska postelja, SAT TV, wifi, sef, TWC in shramba za smučarsko opremo. 
1/2+2 L (29 m2): zakonska postelja, raztegljiv kavč (140x200), SAT TV, wifi, sef, TWC in shramba za 
smučarsko opremo. Možnost brezplačne otroške posteljice (predhodna najava). 
1/2+2 XL (33 m2): spalnica z zakonsko posteljo, ločen dnevni prostor z raztegljivim kavčem (140x200), SAT 
TV, wifi, sef, TWC in shramba za smučarsko opremo. Možnost brezplačne otroške posteljice (predhodna 
najava). 
 
Prehrana: POLPENZION- samopostrežni zajtrk in večerja. 
 
Cena vključuje: namestitev, polpenzion, brezplačno zunanje parkirišče in wifi. 
 
Obvezna doplačila: 1/1 soba 30 €/os./dan (rezervacija ni možna v terminu 27.12.-6.1.), božična večerja 30 
€/os., silvestrska večerja 80 €/os., turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let dalje). 
 
Opombe: akcije in FM popust se ne seštevajo.  
 
First minute popusti 
-5% POPUST za rezervacije do 31.10.2018. 
 
Akcije 
4=3 v terminih 7.12.-27.12., 6.1.-1.1. in 24.2.-22.4. (prihodi v nedeljo, ponedeljek ali torek) 
 
Ski opening 

Polpenzion+ smučarska karta 
7.12.-27.12. 
2 noči/3 dni 

7.12.-27.12. 
4 noči/5 dni 

1/2 M 235,20 405 

1/2 M+ 246,60 423 

1/2+2 L 258 441 

1/2+2 XL 280,80 477 

  

Cena vključuje (2 noči/3 dni): namestitev, polpenzion, -5% FM popust, 2-dnevno smučarsko karto, 
brezplačno zunanje parkirišče in wifi. Ta ponudba je veljavna za rezervacije do 31.10.2018 
Cena vključuje (4 noči/5 dni): namestitev, polpenzion, 4-dnevno smučarsko karto, akcijo 4=3 (plačaš 3, 
bivaš 4) brezplačno zunanje parkirišče in wifi. Ta ponudba velja za prihode v nedeljo, ponedeljek ali torek) 
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Obvezna doplačila: na recepciji: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let dalje), ob rezervaciji: kavcija 5 
€/key card (povračilo na licu mesta). 

Polpenzion/os./dan 
7.12.-27.12. 
31.3.-22.4. 

27.12.-6.1. 
6.1.-1.2. 
24.2.-31.3. 

1.2.-24.2. 

1/2 M 78 113 93 103 

1/2 M+ 84 119 99 109 

1/2+2 L 90 125 105 115 

1/2+2 XL 102 137 117 127 

OTROŠKI PAVŠAL (z dvema odraslima osebama) 

0-2 let - - - - 

2-6 let - 30 - 30 

6-14 let 40 55 40 55 

od 14 let dalje 70 85 70 85 

MINIMALNO BIVANJE 2 5 2 5 
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HOTEL FALKENSTEINER CARINZIA★★★★ 
Nassfeld, Avstrija 

Lega: vrhunski Wellness hotel se nahaja neposredno (50 m) ob spodnji postaji žičnice Millenium Express. 
 
Oddaljenost od smučišč: 50 m. 
 
Hotelska ponudba: a la carte restavracija, picerija, wellness Acquapura Spa na 2.400 m2 površine (notranji 
in zunanji bazen, različne savne in whirlpooli, fitnes), otroško varstvo in animacija, hotelski bar s sončno 
teraso, konferenčne dvorane in podzemna garaža. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/2+1 Superior soba pogled na vas (32 m2): dvoposteljna soba, možnost dodatnega ležišča, tuš ali kad, wc 
in balkon. 
1/2+1 Deluxe soba pogled gore (32 m2): dvoposteljna soba, možnost dodatnega ležišča, tuš ali kad, wc in 
balkon s pogledom na gore. 
1/2+2 Junior suite pogled vas (47 m2): prostorna dvoposteljna soba (dnevni prostor in ločena spalnica), 
možnost 2 dodatnih ležišč, tuš ali kad, wc in balkon. Največ 2 odrasla in 2 otroka (do 14 let) ali 3 odrasli. 
1/2+2 Junior suite pogled gore (47 m2): prostorna dvoposteljna soba (dnevni prostor in ločena spalnica), 
možnost 2 dodatnih ležišč, tuš ali kad, wc in balkon. Največ 2 odrasla in 2 otroka (do 14 let) ali 3 odrasli. 
1/2+1 Senior suita Spa (80 m2): dnevni prostor, spalnica z jacuzzijem, kopalnica s tušem, wc, savna in 
bralni kotiček. 
1/2+2 Senior suita Classic ali Emotion (80 m2, 4 odrasli):  dnevni prostor (soba Senior ima kamin), 2 
spalnici (soba Emotion – vodna postelja v eni spalnici) in 2 kopalnici. V teh sobah otroci nimajo popusta. 
V vseh sobah je na voljo brezplačen wi-fi, mini bar, Sat TV, radio, telefon, sef in sušilec za lase. 
 
Prehrana: samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, strežena ali samopostrežna večerja.  
 
Živali: dovoljene po predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, strežena ali samopostrežna 
večerja, otroški meni), pijačo dobrodošlice, vstop v Aquapura Spa center (uporaba bazena, jacuzzija, savne 
in fitnesa), brezplačen WiFi, dnevna in večerna animacija, brezplačen Falky Land (otroci od 3.-12. leta), 
brezplačno zunanje parkirišče. 
 
Popusti: otrok do 3. leta - BREZPLAČNO. 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let naprej), enoposteljna soba: -60 €/dan na ceno 
sobe (cena za 2 osebi). OBVEZNO DOPLAČILO: silvestrska večerja 130 €/os., božična večerja. 
 
Doplačila po želji: domača žival 15 €/dan, parkirišče v garaži 9 €/dan, lepotni tretmaji, vstop v privatni 
wellness center. 
 
Opombe: first minute in akcije se ne seštevajo! 
 
First minute popusti 
-10% POPUST za rezervacije do 31.10.2018 in bivanje v terminih 7.12.-28.12.2018, 6.1.-2.2.2019, 24.2.-
2.3.2019 in 10.3.-21.4.2019. 
Akcije 
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-20% POPUST za bivanje v terminu 8.12.-22.12.2018, 6.1.-2.2.2019, 24.2.-2.3.2019 in 10.3.-22.4.2019 (min. 
5 noči). 
-15% POPUST za bivanje v terminu 22.12.-28.12.2018, 2.2.-24.2.2019 in 2.3.-9.3.2019 (min. 7 noči). 
 
Ski opening 

Polpenzion + smučarska karta 
7.12.-22.12. 

2 noči/3 dni 5 noči/6 dni 

1/2+1 Superior (32 m2) 263 563 

1/2+1 Deluxe (32 m2) 281 603 

Junior suite pogled vas 
(47 m2) 

326 703 

Junior suite pogled gore 
(47 m2) 

344 743 

Senior suite (Spa, Classic and Emotion) 
(82 m2) 

416 903 

Otroci od 0-3 leta 0 0 

Otroci od 3-6 let 106 236 

Otroci od 6-15 let 151 322 

Odrasla oseba na dod. lež.* 321 691 

Min. bivanje 2 5 

FIRST MINUTE: ponudba velja za rezervacije do 31.10.2018 
Cena vključuje: polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, strežena ali samopostrežna 
večerja, otroški meni), 2-dnevno smučarsko karto Nassfeld - Mokrine, pijačo dobrodošlice, vstop v 
Aquapura Spa center (uporaba bazena, jacuzzija, savne in fitnesa), brezplačen WiFi, dnevna in večerna 
animacija, brezplačen Falky Land (otroci od 3.-12. leta), brezplačno zunanje parkirišče. 
Popusti: 
polpenzion/2 dni: otroci do 3. let - BREZPLAČNO, otroci 3-15 let pavšal 106,20 €, odrasla oseba na dod. 
ležišču 234 €. Smučarske karte: POPUST za 2-dnevno smučarsko karto: otroci do 6. leta 87 €, otroci 6-16 let 
43 € in otroci 16-18 let 19 €. 
Obvezno doplačilo: kavcija 5 €/key card (povračilo na licu mesta). 

CENIK 

Polpenzion/os./dan 

7.12.-
22.12. 
31.3.-12.4. 
12.4.-
22.4.* 

22.12.-
28.12. 

28.12.-
2.1. 

2.1.-
6.1. 
  

6.1.-2.2. 
24.2.-2.3. 
10.3.-
31.3. 

2.2.-
24.2. 
2.3.-
10.3. 

1/2+1 Superior (32 m2) 98 148 198 158 123 148 

1/2+1 Deluxe (32 m2) 108 158 208 168 133 158 

1/2+2 Junior suite pogled vas 
(47 m2) 

133 183 223 193 158 183 

1/2+2 Junior suite pogled gore 
(47 m2) 

143 193 233 203 168 193 
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Senior suite (Spa, Classic and 
Emotion) 
(82 m2) 

183 233 273 243 208 233 

OTROŠKI PAVŠAL   

Otroci od 0-3 leta 0 0 0 0 0 0 

Otroci od 3-15 let 59 79 109 89 65 79 

Odrasla oseba na dod. lež. 130 130 130 130 130 130 

Min. bivanje 2/3* 3 5 4 3 5 

 

  

mailto:info@linda.si


41  GSM: 040 322 339 | E-mail: info@linda.si 
 
 

FALKENSTEINER SONNENALPE HOTEL ★★★★ 
Nassfeld, Avstrija 

Lega: idiličen družinski hotel leži na predelu Sonnenalpe, na 1500 m nadmorske višine, tik ob smučišču. 
 
Oddaljenost od smučišč: 20 m. 
 
Hotelska ponudba 
restavracija, bar, kadilnica, vinska klet, sprostitveni center na 1.700 m2 (notranji in zunanji bazen, 
raznovrstne savne, masaže in kozmetične storitve), fitness, velika igralnica za otroke (namizni tenis, igralni 
avtomati, igre), restavracija za otroke, priključek za internet (doplačilo), otroška oprema (babyphone, 
previjalne mize, otroški stolčki, banjice), varstvo za otroke po dogovoru, konferenčna dvorana. 
 
Namestitev 
Hotel 
Vse sobe imajo sušilec za lase, SAT TV, telefon, sef in hladilnik. 
1/2 Comfort Doppelzimmer (dvoposteljna, 24 m2): zakonska postelja, kopalnica, WC, hladilnik, možnost 
povezane sobe, nekatere balkon. 
1/2 +1 Superior Zimmer (dvoposteljna, 30 m2): zakonska postelja, kopalnica, WC, hladilnik, počivalnik, 
ponekod predelna stena, balkon. 
1/2 +1 Deluxe Zimmer (dvoposteljna, 32 m2): zakonska postelja, kopalnica, WC, hladilnik, počivalnik, 
predelna stena, balkon. 
1/2+3 Familienzimmer Juniorsuite (dvosobna, 40 m2): dnevno-spalni prostor z dvema ležiščema in 
kavčem, ločen otroški spalni del (postelje dolžine 180 cm), kopalnica, WC. 
1/2+3 Familienzimmer Comfort (dvosobna, 40 m2): dnevni prostor z kavčem, spalni prostor z dvema 
ležiščema, ločen otroški spalni del s pogradom (postelje dolžine 180 cm), loggia, kopalnica, WC. 
1/2+3 Familienzimmer Superior (dvosobna, 50 m2): dnevno-spalni prostor z dvema ležiščema in kavčem, 
ločen otroški spalni del (postelje dolžine 180 cm), loggia, kopalnica, WC. 
1/2+3 Familienzimmer Deluxe (dvosobna, 65 m2): dnevni prostor z velikim kavčem in 4 ležišči (2x 
dvoposteljno ležišče med seboj ločeno z zaveso), garderobna soba, loggia, kopalnica, WC. 
1/2+3 Familiensuite Sonnenalpe (trosobna, 70 m2): dnevni prostor z velikim kavčem, 2 dvoposteljni sobi , 
loggia, 2 kopalnicI, WC. 
1/1 Comfort Einzelzimmer (enoposteljna, 16 m2): postelja, kopalnica, WC, balkon. 
 
Prehrana: POLNI PENZION PLUS - samopostrežni zajtrk in popoldanski prigrizek, strežna večerja in 
samopostrežne predjedi, različne pijače ob obrokih. 
 
Živali: dovoljene (doplačilo). 
 
Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, pijačo dobrodošlice, polni penzion plus, vstop v Aquapura Spa 
center, brezplačen WLan internet na določenih mestih v hotelu, brezplačna pijača za otroke v FalkyLandu (v 
času odprtja), zunanje parkirišče. 
 
Popusti: otrok do 3. leta - BREZPLAČNO. 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let naprej), enoposteljna soba 50 €/dan.  
OBVEZNO DOPLAČILO: silvestrska večerja 130 €/osebo (od 15 let naprej), božična večerja. 
 
Doplačila po želji: garaža 9-11 €/dan, lepotni tretmaji, vstop v privatni wellness center, domače živali 15 
€/dan, wi-fi v sobah. 
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Opombe: FM in AKCIJA se NE seštevata! 
 
First minute popusti 
-10% POPUST za rezervacije do 31.10.2018 in bivanje v terminih 7.12.-26.12.2018, 6.1.-2.2.2019, 23.2.-
2.3.2019 in 10.3.-21.4.2019.  
Akcije 
-20% POPUST za bivanje v terminu 10.12.-26.12.2018 in 16.3.-22.4.2019 (min. 5 noči). 
-15% POPUST za bivanje v terminu 12.1.-2.2.1019 (min. 7 noči). 
Minimalno bivanje 
V terminih 2.2.-23.2. in 2.3.-9.3.2019 je prihod v soboto ali nedeljo, min. bivanje je 7 nočitev. 
 
Ski opening 

Polni penzion + smučarska karta 
7.12.-22.12. 

2 noči/3 dni* 5 noči/6 dni 

1/2 Comfort 263 563 

1/2+1  Superior 299 643 

1/2+1 Deluxe 326 703 

1/2+3 Junior suite 326 703 

1/2+3 Family Comfort 346 747 

1/2+3 Family Superior 362 783 

1/2+3 Family Deluxe 386 835 

1/2+3 Suite Sonnenalpe 458 995 

1/1 Comfort 263 563 

OTROŠKI PAVŠAL 

Otroci od 0-3 let 0 0 

Otroci od 3-6 let 0 0 

Otroci od 6-15 let 157 338 

Odrasla oseba na dod. ležišču v družinskih sobah 290 623 

Min. bivanje 2 5 

 *FIRST MINUTE: ponudba velja za rezervacije do 31.10.2018 
Cena vključuje: namestitev v izbrani sobi, 2- oz. 4-dnevna smučarska karta Nassfeld, pijačo dobrodošlice, 
polni penzion plus, vstop v Aquapura Spa center, brezplačen WLan internet na določenih mestih v hotelu, 
brezplačna pijača za otroke v FalkyLandu (v času odprtja), zunanje parkirišče. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 2,50 €/os./dan (od 17 let naprej), enoposteljna soba: -60 €/dan na ceno 
sobe (cena za 2 osebi). 

Polni penzion +/os./dan 

7.12.-
22.12. 
30.3.-12.4. 
12.4.-
22.4.* 

6.1.-2.2. 
23.2.-2.3. 
10.3.-
30.3. 

22.12.-
26.12.* 
2.2.-23.2. 
2.3.-10.3. 

2.1.-
6.1. 
  

26.12.-
2.1. 

1/2 Comfort 98 118 138 148 183 

1/2+1  Superior 118 138 158 168 198 
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1/2+1 Deluxe 133 153 173 183 213 

1/2+3 Junior suite 133 153 173 183 213 

1/2+3 Family Comfort 144 164 184 194 219 

1/2+3 Family Superior 153 173 193 203 228 

1/2+3 Family Deluxe 166 186 206 216 241 

1/2+3 Suite Sonnenalpe 206 226 246 256 281 

1/1 Comfort 98 118 138 148 180 

OTROŠKI PAVŠAL 

Otroci od 0-3 let 0 0 0 0 0 

Otroci od 3-6 let 0 42 51 58 69 

Otroci od 6-15 let 63 69 85 97 115 

Odrasla oseba na dod. ležišču v družinskih 
sobah 

113 125 154 175 208 

Min. bivanje 2/3* 3 3*/7 4 7 
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APARTMAJI NASSFELD 4*★★★★ 
Nassfeld, Avstrija 

Lega: apartmaji v slogu tradicionalne koroške arhitekture se nahajajo neposredno ob smučišču (100 m) na 
1.400 n.m.v. V vasi so trgovine, bari, restavracije. 
 
Oddaljenost od smučišč: 100 m. 
 
Namestitev 
Apartma 
Vsi apartmaji so opremljeni s pomivalnim strojem, SAT TV in lončeno pečjo. 
Apartma 4 A (dvosobni, 35 m2): dnevna soba (2 ležišči) z jedilnim kotom in kuhinjsko nišo, spalnica z 
zakonsko posteljo, kopalnica, WC, večinoma balkon; 
APP 6 B (trisobni, 55 m2): velika predsoba s kuhinjsko nišo, dnevna soba (2 ležišči) z jedilnim kotom, 
spalnica z zakonsko posteljo, spalnica z dvema ločenima ležiščema, prha, WC. Nekateri apartmaji so z 
balkonom; 
APP 6 S (trisobni, 65 m2): dnevna soba (2 ležišči) z jedilnim kotom, kuhinja, spalnica s francoskim ležiščem, 
spalnica (2 ločena ležišča), dve kopalnici, dva WC-ja, terasa ali balkon. 
 
Dodatna ponudba: proti doplačilu na kraju samem: wi-fi, polpenzion in wellness (v hotelu Marcius), 
dnevna dostava kruha. 
 
Živali: niso dovoljene. 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, stroške elektrike, vode, ogrevanja, 1x tedensko posteljnina in brisače, 
končno čiščenje (min. bivanju 7 noči), parkirišče. 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 3 €/os./dan (od 16 let naprej) na kraju samem, nepokrito parkirno 
mesto 6 €/dan, garaža 10 €/dan, končno čiščenje 50 € (za bivanje krajše od 7 noči). 
 
Akcije 
4=3 v terminih 5.12.-9.12.2018, 9.12.-20.12. in 16.3.-13.4.2019 (bivanje sre.-ned., ned.-čet., tor.-sob.) 
7=6 v terminih 9.12.-16.12.2018, 16.12.-23.12.2018, 12.1.-26.1.2019 in 16.3.-13.4.2019 (ned.-ned., sob.-
sob.) 
9=7 v terminih 13.4.-22.4.2019 (sob-pon.) 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta Min. št. oseb 

5.12.-22.12.2018 5.12.-22.12.2018 

4 noči/5 dni 

4 noči/5 dni 
 
AKCIJA 4=3 
sreda – nedelja 
nedelja – četrtek 
torek - sobota 

APP 2-4 A 

2 osebi 349 305 

3 osebe 290 260 

4 osebe 260 238 

APP 4-6 B 4 osebe 290 260 
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5 oseb 266 242 

6 oseb 250 231 

APP 4-6 S 

4 osebe 310 275 

5 oseb 282 255 

6 oseb 264 241 

Cena vključuje: najem apartmaja, 4-dnevno smučarsko karto Nassfeld-Mokrine, stroške elektrike, vode, 
ogrevanja, 1x tedensko posteljnina in brisače in parkirišče. 
Popusti: otroci do 6. leta 171 €, otroci 6-16 let 85 € in otroci 16-18 let 38 €. 
Obvezno doplačilo: kavcija 5 €/key card (povračilo na licu mesta), turistična taksa 3 €/os./dan (od 16 let 
naprej) na kraju samem, nepokrito parkirno mesto 6 €/dan, garaža 10 €/dan, končno čiščenje 50 € (za 
bivanje krajše od 7 noči). 

Najem APP/dan APP 2-4 A APP 4-6 B APP 4-6 S MIN. BIVANJE 

5.12.-22.12.2018 89 119 139 4 

22.12.-29.12.2018 129 159 179 7 

29.12.-5.1. 194 239 259 7 

5.1.-2.2. 129 159 179 7 

2.2.-9.3. 159 189 209 7 

9.3.-16.3. 129 159 179 7 

16.3.-22.4. 89 129 139 4 
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ALMHOTEL KÄRTNEN ★★★★ 
Nassfeld, Avstrija 

Lega: družinski hotel na 1500 m ob smučišču. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/2 (20 m2): zakonska postelja, kopalnica, sef. Sobe nimajo balkona 
1/2+1 (25 m2): zakonska postelja, raztegljivo ležišče, kopalnica, sef in balkon. 
1/2+2 družinska (35 m2): spalnica z zakonsko posteljo, ločen prostor s pogradom, kopalnica, sef in balkon. 
 
Prehrana: polpenzion- samopostrežni zajtrk in strežena večerja (več menijev), možnost brezglutenske, 
vegetarijanske in dietne prehrane (predhodna najava) 
 
Dodatna ponudba: recepcija, restavracija in bar, različne savne (finska, bio) in kotiček za sproščanje, 
shramba za smuči in smučarsko opremo, parkirišče. 
 
Živali: dovoljene (doplačilo). 
 
Cena vključuje: namestitev, polpenzion, uporabo savn, parkirišče in wifi. 
 
Popusti: otrok do 3. leta na doda.ležišču – BREZPLAČNO, otrok na dod. ležišču 3.-7. leta -70%, otrok 7.-14. 
leta na dod. ležišču: -50%, otrok na dod. ležišču 14.-18. leta -30%, odrasla oseba na 3. in 4. dod. ležišču -
30%, otrok do 16. leta na osnov. ležišču: -15% (razen v terminih 22.12.-7.1., v mesecu februarju in 14.4.-
22.4.2019 - plačajo polno ceno). 
 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 2,5 €/os./dan (od 17 let dalje). 
 
Doplačila po želji: domača žival 15 €/dan. 
 
Akcije 
-15% POPUST v terminih 6.12.-22.12.2018 in 1.3.-14.4.2019 
 
Ski opening 
 

2x polpenzion + 
2-dnevna smučarska karta 

6.12.-22.12. 
2 noči/3 dni 

1/2 245 

1/2+1 B 259 

1/2+2 B 272 

Popust je že upošteva v zgornji tabeli. 
Cena vključuje: namestitev, 2-dnevno smučarsko karto Nassfeld, polpenzion, uporabo savn, parkirišče in 
wifi. 
Obvezna doplačila: kavcija 5 €/key card (povračilo na licu mesta), na recepciji: turistična taksa 2,5 
€/os./dan (od 17 let dalje). 
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Polpenzion/os./dan 
6.12.-22.12. 
3.3.-13.4. 

23.3.-29.3. 
13.4.-22.4. 

22.12.-29.12. 
5.1.-2.2. 
23.2.-23.3. 

29.12.-5.1. 
2.2.-23.2. 

1/2 93 98 103 123 

1/2+1 B 101 106 111 131 

1/2+2 B 109 114 119 139 

Minimalno bivanje 1 1 7 7 
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HOTEL SPA & WELLNESS WULFENIA ★★★★ 

Nassfeld, Avstrija 

Lega: Hotel za odrasle v smučarskem predelu Sonnenalpe Nassfeld, ki ga odlikuje odlična lokacija. 
 
Oddaljenost od smučišč: od najbližje smučarske naprave je oddaljen 50 m, ob povratku se lahko smučarji 
prismučajo do hotela. 
 
Hotelska ponudba 
bar, restavracija, spa in wellness (600 m2), notranji bazen, zunanja masažna kad, različne savne, kotiček za 
sproščanje, fitnes. 
 
Namestitev 
Hotel 
Vse sobe imajo mini bar in wifi. 
1/2 Comfort (25 m2): zakonska postelja, kopalnica (prha/kad) in WC. 
1/2 Superior (25 m2): zakonska postelja, kopalnica (prha/kad) in WC. 
1/2 Junior Suite Comfort (35 m2): zakonska postelja, kopalnica (prha/kad) in WC. 
1/2 Suite Superior (45 m2): zakonska postelja, dnevni prostor, kopalnica (prha/kad) in WC. 
 
Prehrana: POLPENZION -samopostrežni zajtrk in večerja, možnost vegetarijanske in veganske prehrane in 
različnih diet (predhodna najava). 
 
Živali: dovoljene po predhodni potrditvi in doplačilu. 
 
Cena vključuje: namestitev, polpenzion, vstop v spa in wellness, wifi, zunanje parkirišče, turistično takso, 
uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo, božična in novoletna večerja. 
 
Doplačila po želji: masaže in lepotni tretmaji (po veljavnem ceniku), domača žival 15,00 €/dan, garaža 
15,00 €/dan. 
 
Opombe: hotel za odrasle in osebe starejše od 16. let, možnost rezervacije nočitev z zajtrkom. 
Ski opening 
 

Polpenzion/os. + smučarska karta 
07.12-22.12. 
3 noči/4 dni 

1/2 Comfort 490 

1/2 Superior 571 

1/2 Junior Suite Comfort 580 

1/2 Junior Suite Superior 685 

1/2 Suite 685 

1/2 Suite Superior 775 

Cena vključuje: namestitev, polpenzion, 3-dnevna smučarska karta Nassfeld, vstop v spa in wellness, wifi, 
zunanje parkirišče, turistično takso, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo. 
Obvezna doplačila ob rezervaciji: kavcija 5 €/key card (povračilo na licu mesta). 

 CENIK 
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Polpenzion/os./dan 
01.12-22.12. 
08.01.-01.02. 
23.02.-22.04 

22.12.- 27.12. 27.12.- 08.01. 01.02.-23.03. 

1/2 Comfort 120 164 214 153 

1/2 Superior 147 195 254 180 

1/2 Junior Suite Comfort 150 209 264 192 

1/2 Junior Suite Superior 185 246 319 230 

1/2 Suite 185 246 319 237 

1/2 Suite Superior 215 296 369 287 

Minimalno bivanje 3 3 5 3 
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HOTEL GARNI LANDHAUS HUBERTUS ★★★ 
Schladming, Avstrija 

Lega: novejši hotel se nahajaja 600 m od centra Schladminga, tik ob smučišču. 
 
Oddaljenost od smučišč: ob smučišu (20 m). 
 
Hotelska ponudba: savne, internet, Ski depo, parkirišče, info Tv na recepciji hotela. 
 
Namestitev 
Hotel 
1/1 (enoposteljna, 11 m2): kopalnica (prha, WC); 
1/2 +1 (dvoposteljna, 20 m2): zakonska postelja, kopalnica (prha, WC), možnost dodatnega ležišča 
V vseh sobah: SAT TV, internet W-Lan, sušilec za lase in radio. Sobe imajo balkon. 
 
Prehrana: NOČITEV Z ZAJTRKOM - bogat samopostrežni zajtrk. 
 
Živali: so dovoljene po predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: nočitev z zajtrkom v izbrani sobi, brezplačen W-Lan internet v sobi (500 MB), 1 parkirni 
prostor, vstop v savno v določenih urah. 
 
Popusti: otrok do 6. leta na dodatnem ležišču 80% POPUST, otrok od 6.-12. leta na dodatnem ležišču 50% 
POPUST, otrok od 12.-17. leta na dodatnem ležišču 30% POPUST, odrasla oseba na dodatnem ležišču 20% 
POPUST. 
 
Obvezna doplačila: turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15 let naprej). 
 
Doplačila po želji: masaže, domače živali 12 €/dan, možnost večerje v hotelu Erzherzog Johann 28 
€/os./dan, otroci do 12 let 20 €/os./dan, kopalni plašč 5 €/os./bivanje. 
 
Akcije 
7=6 v terminih 1.12.-22.12.2018, 6.1.-26.1.2019 in 16.3.-31.3.2019 
 
Minimalno bivanje: 7 nočitev. 
 
Ski opening 

Nočitev z zajtrkom + smučarska karta 
1.12.-22.12. 
7 nočitev/8 dni 

1/2+1 TWC  703,5 

1/1 TWC 703,5 

 Cena vključuje: nočitev z zajtrkom v izbrani sobi, 6-dnevno smučarsko karto Ski Amade, brezplačen W-Lan 
internet v sobi (500 MB), 1 parkirni prostor, vstop v savno v določenih urah. 

Popusti brez smučarske karte: otrok do 6. leta na dodatnem ležišču -80% POPUST, otrok od 6.-12. leta na 
dodatnem ležišču -50% POPUST, otrok od 12.-17. leta na dodatnem ležišču -30% POPUST, odrasla oseba na 
dodatnem ležišču -20% POPUST. 
Obvezna doplačila: turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15 let naprej), key card varščina 3 €/kartico. 
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CENIK 

Nočitev z zajtrkom/os./dan 1.12.-22.12. 22.12.-6.1. 
6.1.-26.1. 
16.3.-31.3. 

26.1.-16.3. 

1/2+1 TWC  76 90 70 76 

1/1 TWC 76 90 70 76 
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HOTEL TUI BLUE PULSE ★★★ 

Schladming, Avstrija 

Lega: v Schladmingu, ob žičnici Planai-Hochwurzen, dostop do smučišča skozi zasebni podzemni hodnik.  
Hotelska ponudba 
recepcija, predverje s kaminom, restavracija, bar, wellness s savnami (posebnost »Sky savna s pogledom na 
goro Dachstein). 
 
Namestitev 
Hotel 
1/2 Duo (23 m2): zakonska postelja, kopalnica in WC; 
1/2 +1 Duo Extra (23 m2): zakonska postelja, enojna postelja, kopalnica in WC; 
1/4 Quarttet (37 m2): 2 spalnici (ločene vzmetnice), kopalnica in WC, balkon; 
 
Cena vključuje; nočitev z zajtrkom, wifi, uporabo savne, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo, 
kopalni plašč in copati (za bivanje min. 4 nočitev). 
 
Obvezna doplačila na recepciji: turistična taksa 1,5 €/os./dan, parkirišče pred hotelom 12 €/os./dan ali 
parkirišče Planai 9 €/os./dan. 
 
Doplačila po želji: polpenzion 28 €/os./dan, božična večerja 45 €/os., novoletna večerja 69 €/os.. 
 
Opis: hotel za aktivne ali wellness počitnice, za odrasle in mladostnike od 15 let dalje. 
 
Akcije 
-5% POPUST za rezervacije 31 dni pred prihodom v hotel 
 
Ski opening 
 

Nočitev z zajtrkom/os./dan 
22.11.-21.12. 

3 noči/4 dni 5 noči/6 dni 

1/2 Duo (2 osebi) 401,20 602,80 

1/2 +1 Duo Extra (3 osebe) 392,60 607,50 

1/4 Quarttet (4 osebe) 432,50 678,80 

Cena vključuje: namestitev, nočitev z zajtrkom, 3 ali 5-dnevno smučarsko karto Ski Amade, wifi, first 
minute popust (rezervacije 31 dni pred prihodom) uporabo savne, uporabo shrambe za smuči in smučarsko 
opremo. 
Obvezna doplačila: na recepciji: turistična taksa 1,5 €/os./dan, parkirišče pred hotelom 12 €/os./dan ali 
parkirišče Planai 9 €/os./dan, ob rezervaciji: key card varščina 3 €/kartico (povračilo ob vračilu kartice). 

Nočitev z 
zajtrkom/os./dan 

22.11.-26.12. 26.12.-6.1. 
6.1.-26.1. 
24.3.-22.4. 

30.1.-24.3. 

min. 5 
nočitev 

1-4 
nočitve 

min. 5 
nočitev 

1-4 
nočitve 

min. 5 
nočitev 

1-4 
nočitve 

min. 5 
nočitev 

1-4 
nočitve 

1/2 Duo (2 osebi) 79 89 119 129 94 104 104 114 

1/2+1 Duo Extra (3 
osebe) 

80 86 106 113 90 96 96 103 
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1/4 Quarttet (4 
osebe) 

95 100 115 120 103 107 107 112 
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ALPENHOTEL ERZHERZOG JOHHANN★★★★ 

Schladming, Avstrija 

Lega: hotel v slogu Biedermeier, namenjen gostom kateri želijo bivati v stilu z razkošnim Wellness centrom 
se nahaja neposredno na smučišču na bregu Schladminga. Do centra mesta je 15 min hoje. 
 
Oddaljenost od smučišč: ob smučišču, ski bus postaja pred hotelom. 
 
Hotelska ponudba: restavracija, salon, pivnica, bar, wellness: savne, infrardeča kabina, sprostitveni kotiček. 
 
Namestitev 
Hotel 
Dvoposteljne sobe Nannerl (22 m2): soba z zakonsko posteljo, kopalnica s steklenimi vrati (tuš,WC), 
možnost dodatnega ležišča, sušilec las, radio, TV, sef, wi-fi in balkon; 
Dvoposteljne sobe Johan (20 m2): soba z zakonsko posteljo, kopalnica s steklenimi vrati (tuš,WC), sušilec 
las, radio, TV, sef, wi-fi in balkon; 
Junior suite (38 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevni prostor z raztegljivo sedežno, kopalnica (tuš,wc), 
sušilec las, radio, TV, sef, wi-fi in balkon; 
Suita Erzherzog Johann (55 m2): spalnica z zakonsko posteljo, dnevna soba s sedežno, kopalnica (kad, tuš, 
WC), sušilec las, radio, TV, sef, wi-fi in balkon; 

Apartma Ennstal (50 m2): kuhinja (kuhalna plošča, pečica, hladilnik), dnevna soba z jedilnico in raztegljivo 
sedežno garnituro, spalnica z zakonsko posteljo in kopalnico (tuš,WC), spalnica z zakonsko posteljo, 
kopalnica (tuš,WC), sušilec las in balkon; 
Dvonadstropni apartma Dachstein (100 m2): pritličje: lasten vhod, kuhinja (kuhalna plošča, pečica, 
hladilnik), dnevna soba z jedilnico in raztegljivo sedežno garnituro; 1. nadstropje: dve spalnici z zakonskima 
posteljama, kopalnica (tuš, WC), sušilec las; 2. nadstropje: dve spalnici z zakonskima posteljama, kopalnica 
(tuš/WC) sušilec las in balkon; 

Prehrana: sobe: POLPENZION - bogat samopostrežni zatrk, popoldanski prigrizek, strežena večerja in 
solatni bife. 
 
Živali: so dovoljene po predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje 
v sobah: nastanitev v izbrani sobi, polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, strežena 
večerja, solatni bife), pijačo dobrodošlice, wifi, kopalni plašč, vstop v wellness center, uporabo shrambe za 
smuči in smučarsko opremo, zunanje parkirišče. 
v apartmajih: najem apartmaja, stroške elektrike, vode, ogrevanja, posteljnino in brisače, wifi, vstop v 
wellness center, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo, zunanje parkirišče. 
 
Popusti: sobe: otrok do 6. leta na dodatnem ležišču -80%, otrok od 6.-12. leta na dodatnem ležišču -50%, 
otrok od 12.-17. leta na dodatnem ležišču -30%, odrasla oseba na dodatnem ležišču -20%. 
Obvezna doplačila: v sobah: turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15. leta dalje), 
v apartmajih: turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15. leta dalje), dodatna oseba v apartmaju 20 €/dan, 
končno čiščenje APP 1/4/6 60 €, APP 1/8/10 80 €. 
 
Doplačila po želji 
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v sobah: domače živali 12 €/dan; otroško ležišče 5 €, masaže (po veljavnem ceniku). 
v apartmajih: domače živali 12 €/dan, otroško ležišče 5 €/dan, polpenzion 39 €/os./dan, otroci (6-12 let) 28 
€/os./dan. 
 
Akcije 
7=6 v terminih 1.12.-22.12.2018, 6.1.-26.1.2019, 16.3.-31.3.2019 (velja za sobe in apartmaje) 
 
Ski opening 

Polpenzion/os. + smučarska karta 
1.12.-22.12. 
7 nočitev/8 dni 

1/2 TWC 925,50 

1/2-4 Junior Suite 1105,50 

1/2-4 Suita Erzherzog Johann 1225,50 

 

  

 
 
 

Cena vključuje: v sobah: nastanitev v izbrani sobi, polpenzion (samopostrežni zajtrk, popoldanski prigrizek, 
6-dnevno smučarsko karto Ski Amade, strežena večerja, solatni bife), pijačo dobrodošlice, wifi, kopalni 
plašč, vstop v wellness center, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo, zunanje parkirišče. 
v apartmajih: najem apartmaja, 6-dnevno smučarsko karto Ski Amade, stroške elektrike, vode, ogrevanja, 
posteljnino in brisače, wifi, vstop v wellness center, uporabo shrambe za smuči in smučarsko opremo, 
zunanje parkirišče. 

Popusti sobe brez smučarskih kart: otrok do 6. leta na dodatnem ležišču -80%, otrok od 6.-12. leta na 
dodatnem ležišču -50%, otrok od 12.-17. leta na dodatnem ležišču -30%, odrasla oseba na dodatnem 
ležišču -20%. 
Obvezna doplačila: v sobah: turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15. leta dalje), key card varščina 3 
€/kartico. 
v apartmajih: turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 15. leta dalje), dodatna oseba v apartmaju 20 €/dan, 
končno čiščenje APP 1/4/6 60 €, APP 1/8/10 80 €, key card varščina 3 €/kartico. 

CENIK 

Polpenzion/os./dan 1.12.-22.12. 22.-6.1. 
6.1.-26.1. 
16.3.-31.3. 

26.1.-16.3. 

1/2 TWC 113 143 103 113 

1/2-4 Junior Suite 143 163 123 143 

1/2-4 Suita Erzherzog Johann 163 183 143 163 

Najem APP/dan 1.12.-22.12. 22.-6.1. 
6.1.-26.1. 
16.3.-31.3. 

26.1.-16.3. 

APP 4/6 (4 os.) 318 398 288 318 

APP 8/10 (8 os.) 478 548 388 478 

Najem + smučarska karta 
1.12.-22.12. 
7 nočitev/8 dni 

APP 4/6 (4 os.) 724,50 

APP 8/10 (8 os.) 606 
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APARTMAJI LANDHAUS HUBERTUS ★★★ 
Schladming, Avstrija 

Lega: popolnoma novi in komfortni apartmaji se nahajajo 600 m od centra Schladminga, tik ob smučišču. 
 
Oddaljenost od smučišč: ob smučišču (20 m). 
 
Namestitev 
Apartma 
Apartma Hubertus (6-8 oseb, 100 m2): predsoba, kuhinja (hladilnik, pomivalni stroj, štedilnik), dve spalnici 
z zakonsko posteljo, dvoposteljna spalnica, dve kopalnici (tuš, WC), sušilec las, dnevna soba z jedilnico, dve 
sedežni, WLAN, balkon. 
Apartma Diana (4-6 oseb, 60 m2): predsoba, kuhinja (hladilnik, pomivalni stroj, štedilnik), spalnica z 
zakonsko posteljo, dvoposteljna spalnica, kopalnica (tuš, WC), sušilec las, dnevna soba z jedilnico z 
sedežno, WLAN, balkon. 
 
Prehrana: možnost doplačila za prehrano v sosednjem hotelu Erzherzog Johann 
 
Živali: so dovoljene po predhodni najavi (doplačilo). 
 
Cena vključuje: najem apartmaja, posteljnina in brisače, stroški elektrike, ogrevanja, vode, brezplačen W-
Lan internet v apartmajih (500 MB/dan), uporabo savn, shramba za smuči in čevlje, zunanje parkirišče. 
 
Obvezna doplačila: končno čiščenje apartma Diana 55 €, Hubertus 75 €, turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 
15 let naprej). 
 
Doplačila po želji: otroška posteljica 5 €/dan, domače živali 12 €/dan, možnost polpenziona v hotelu 
Erzherzog Johann 39 €/os./dan, otroci do 12. leta 28 €/os./dan, wellness (hotel Erzherzog Johann), masaže, 
kopalni plašč 5 €/os./bivanje. 
 
Akcije 
7=6 v terminih 1.12.-22.12.2018, 6.1.-26.1.2019 in 16.3.-31.3.2019. 
 
Ski opening 

Najem + smučarska karta št. oseb/APP 
1.12.-21.12. 
7 noči/8 dni 

Diana (4-6 oseb) 

4 679,50 

5 617,10 

6 575,50 

Hubertus (6-8 oseb) 

6 635,50 

7 527,30 

8 568,50 

Cena vključuje: najem apartmaja, 6-dnevno smučarsko karto Ski Amade, posteljnina in brisače, stroški 
elektrike, ogrevanja, vode, brezplačen W-Lan internet v apartmajih (500 MB/dan), uporabo savn, shramba 
za smuči in čevlje, zunanje parkirišče. 
Obvezna doplačila: končno čiščenje apartma Diana 55 €, Hubertus 75 €, turistična taksa 1,50 €/os./dan (od 
15 let naprej), key card varščina 3 €/kartico. 
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 CENIK 

Najem APP/dan Št. oseb/APP 1.12.-22.12. 22.12.-6.1. 
6.1.-26.1. 
16.3.-31.3. 

26.1.-16.3. 

Diana 4-6 os. (60 m2) 

4 288 378 258 288 

5 308 398 278 308 

6 328 418 298 328 

Hubertus 6-8 os. (100 m2) 

6 388 478 358 388 

7 408 498 378 408 

8 428 518 398 428 
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ALPENPARKS HOTEL IN APARTMAJI CENTRAL  ★★★★ 
Zell am See, Avstrija 

Lega: v središču kraja Zell am See, v bližini treh smučarkih središč Maiskogel, Kitzsteinhorn in Schmitten 
 
Oddaljenost od smučišč: neposredni bližini ski busa, 200 m od smučišča. 
 
Namestitev 
Hotel 
Vse sobe imajo SAT TV, brezplačen wifi, shrambo za smučarsko opremo in balkon ali teraso. Vsi apartmaji 
imajo SAT TV, brezplačen wifi in balkon ali teraso. 
1/2 soba Standard (20 m2): predprostor, splanica z zakonsko posteljo in kopalnica z WCjem. 
1/2+2 soba Junior Suita (40 m2): predprostor, dnevni prostor z raztegljivim kavčen, spalnica z zakonsko 
posteljo in kopalnica z WCjem. 
Mini studio (2, 50  m2): dnevno-spalni prostor s kuhinjsko nišo in jedilnim kotom in kopalnica z WCjem. 
Studio Alpine (2+2, 40  m2): predprostor, spalnica (zakonska postelja in garderoba), dnevni prostor s 
kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, kopalnica z WCjem. 
App Alpine Classic (4+2, 60-70 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni 
prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem in 2 kopalnici z WCjem. 
App Alpine Comfort (4+2, 70 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni prostor 
s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 kopalnici z WCjem. 
App Alpine Superior (4+2, 60-70 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni 
prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 kopalnici z WCjem. 
App Alpine Dreams (6+2, 76-92 m2): predprostor, 3 spalnice (zakonska postelja in garderoba), dnevni 
prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2-3 kopalnice z WCjem. 
Penthouse Alpine Luxury (4+2, 64-80 m2): predprostor, 2 spalnici (zakonska postelja in garderoba), dnevni 
prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 2 kopalnici z WCjem. 
App Alpine Premium (8+2, 150 m2): predprostor, 4 spalnice (zakonska postelja in garderoba, ločena 
ležišča), dnevni prostor s kuhinjsko nišo, jedilnim kotom in raztegljivim kavčem, 4 kopalnice z WCjem. 
 
Dodatna ponudba: restavracija, podzemne garaže, hotelske savne. 
 
Živali: po predhodni potrditvi in doplačilu. 
 
Cena vključuje 
Sobe: namestitev, samopostrežni zajtrk, wifi in parkirišče v podzemni garaži. 
APP: najem, posteljnino in brisače, stroške elektrike, vode in ogrevanja, wifi in parkirišče v podzemni garaži. 
 
Popusti 
na dodatnem ležišču: otroci do 4. leta- BREZPLAČNO, otroci 4-15 let-40%, od 15. leta dalje: -20%. 
 
Obvezna doplačila 
Sobe: doplačilo za enoposteljno sobo: 30 €/dan. 
APP: končno čiščenje: Mini Studio -50 €, Studio -80 €, Classic, Comfort, Superior -100 €, Dreams -160 €, 
Luxury -120 €, Premium-180 €, dodatno ležišče: otroci do 6. leta: 16 €/bivanje, otroci od 6.-15. leta ter 
odrasli: 16 €/noč. Varščina 300 €. 
Sobe in app: turistična taksa 1,05 €/os./dan (od 15. let naprej). 
 
Doplačila po želji 
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dodatno parkirišče v garaži 10 €/dan, zajtrk - 13 €/os./dan, otroci 4.-14. let 7 €/os./dan, večerja 25 
€/os./dan, možnost doplačila za dnevno in takojšnje čiščenje, domača žival 15 €/dan. 
 
Ski opening 

Nočitev z zajtrkom + smučarska karta   
30.11.-22.12. 
3 noči/4 dni 

1/2 soba Standard 311 

1/2+2 soba Junior Suita 431 

 

Najem + smučarska karta 
30.11.-22.12. 
3 noči/4 dni 

Mini studio (2 osebi) 263 

Studio Alpine (2 osebi) 293 

App Alpine Classic (4 osebe) 248,80 

App Alpine Comfort (4 osebe) 263,80 

App Alpine Superior (4 osebe) 278,80 

App Alpine Dreams (6 oseb) 286,50 

Penthouse Alpine Luxury (4 osebe) 361,30 

App Alpine Premium (8 oseb) 264,20 

 Cena vključuje: sobe - namestitev, 3-dnevno smučarsko karto Zell am See/Kaprun, samopostrežni zajtrk, 
wifi in parkirišče v podzemni garaži. 
APP- najem, 3-dnevno smučarsko karto Zell am See/Kaprun, posteljnino in brisače, stroške elektrike, vode 
in ogrevanja, wifi in parkirišče v podzemni garaži. 
Popusti brez smučarske karte na dodatnem ležišču v sobah: otroci do 4. leta- BREZPLAČNO, otroci 4-15 
let-40%, od 15. leta: -20%. 
Obvezna doplačila: sobe: doplačilo za enoposteljno sobo: 30 €/dan. 
APP: končno čiščenje: Mini Studio -50 €, Studio -80 €, Classic, Comfort, Superior -100 €, Dreams -150 €, 
Luxury -120 €, Premium-180 €, dodatno ležišče: otroci do 6. leta: 16 €/bivanje, otroci od 6.-14. leta ter 
odrasli: 16 €/noč. Varščina 300 €. 
Sobe in app: turistična taksa 1,05 €/os./dan (od 15. let naprej), key card varščina 2 €/kartico (povračilo na 
licu mesta). 

Nočitev z zajtrkom/os./dan 
30.11.-22.12. 
23.3.-13.4. 

5.1.-2.2. 
9.3.-23.3. 
13.4.-20.4. 

2.2.-9.3. 22.12.2018-5.1.2019 

1/2 soba Standard 58 68 88 118 

1/2+2 soba Junior Suita 98 108 128 148 

Minimalno bivanje 3 7 7 7 

Najem APP/dan 
30.11.-22.12. 
23.3.-13.4. 

5.1.-2.2. 
9.3.-23.3. 
13.4.-20.4. 

2.2.-9.3. 22.12.2018-5.1.2019 
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Mini studio (2 osebi) 84 114 157 188 

Studio Alpine (2 osebi) 104 134 179 215 

App Alpine Classic (4 osebe) 149 179 259 315 

App Alpine Comfort (4 osebe) 169 199 279 335 

App Alpine Superior (4 osebe) 189 219 299 355 

App Alpine Dreams (6 oseb) 299 334 411 489 

Penthouse Alpine Luxury (4 osebe) 299 334 411 489 

App Alpine Premium (8 oseb) 339 369 449 509 

Minimalno bivanje 3 7 7 7 
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