Apartmán Annaberg – Alpendorf – nabídka 2016/2017
Apartmán se nachází v klidné části alpské vesničky Annaberg - Alpendorf uprostřed
lyžařské oblasti Dachstein West. Vzdálenost z Ostravy je zhruba 590km, z Prahy 480km.
Komu by nestačilo 147 km sjezdovek Západního Dachsteinu, stačí sjet 25 km z kopce do
proslulého střediska Ski Amade (Flachau), případně pokračovat o kousek dál do Shladmingu.
Annaberg je zkrátka srdce alpského lyžování. Kdo se rád vozí na saních, může navštívit
sáňkařskou dráhu v Abtenau vzdálenou 10km. Pro relaxaci po skvělé lyžovačce lze navštívit 2
akvaparky v okolí – Aqua Salza (Golling) nebo Therme Amade (Altenmark in Pongau).
Apartmán leží prakticky na sjezdovce, od lyžárny to je pouhých 50m! Sjezdovka je
napojena na dalších 147 km tratí různé obtížnosti (modré, červené, černé). Obrovskou
výhodou je blízkost modré sjezdovky, která je vhodná pro děti a nachází se zde také lyžařská
škola pro děti i dospělé. V blízkosti apartmánu je hotel s teplou kuchyní. Apartmán je
součástí menšího apartmánového domu (celkově 6 apartmánů).
Samotný apartmán o rozloze 60m² je maximálně pro 6 osob. Nachází se v přízemí. Má
dvě ložnice, 2 koupelny s WC, propojený obývací pokoj s kuchyní. 1. Ložnice má manželskou
postel, noční stolky a skříň. K ní přináleží koupelna, která je vybavena sprchovým koutem,
umyvadlem a záchodem. Ve 2. Ložnici jsou další 2 postele. Vedle ní je další větší koupelna,
která je vybavena sprchovým koutem, 2 umyvadly, WC, odkládací policí a fénem. V obývacím
pokoji je rozkládací sedačka (pro 2 osoby), konferenční stolek a skříň se společenskými
hrami. Kuchyň je plně vybavená – tzn. varná deska, kombinovaná mikrovlnná trouba,
digestoř, lednička, varná konvice, čajovar, kávovar, toaster a skříňky, ve kterých je nádobí
potřebné k vaření a stolování. V obývacím prostoru je také dřevěný jídelní stůl s lavicí a
židlemi pro 6 osob. Samozřejmostí je televize a internetové připojení přes Wifi zdarma.
Obývacím pokojem je možno projít prosklenými dveřmi na terasu s ratanovými židlemi a
stolkem. Z terasy je výhled na hory a sjezdovku. Tento výhled se naskýtá i z oken v obývacím
pokoji. V chodbě jsou potřeby na uklízení včetně vysavače a rozkládací sušák na prádlo.
V domě je také lyžárna, pračka a sušička (taktéž v přízemí). U domu jsou parkovací
místa.
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Dachstein West – 147km sjezdovek pro všechny!

Ceník pro sezónu 2016/2017
Apartmán je možno pronajmout v kterékoliv roční období, v Annabergu a okolí je hezky od
jara do zimy!
Zima HS – hlavní sezóna 24.12.16 do 06.01.17 & 04.02.17 do 10.03.17
Zima VS – vedlejší sezóna 07.01.17 do 03.02.17 & od 11.03.17
Léto HS – hlavní sezóna od 1.7.2017 do 31.8.2017
Léto VS – vedlejší sezóna – všechny ostatní termíny výše neuvedené

Hostů
2
4
6

Apartmán/týden, ceny v EUR
Zima HS
Zima VS
Léto HS
900 €
750 €
350 €
950 €
800 €
400 €
1000 €
850 €
450 €

Léto VS
300 €
350 €
400 €

V ceně apartmánu je zahrnuto ubytování pro zvolený počet hostů na 7 nocí, pobytová taxa,
DPH a závěrečný úklid. Stálí hosté mají při další objednávce 5% slevu z cen platných pro
danou sezónu. Platit je možno v EUR nebo CZK vždy předem.
Pokud Vás oslovila naše nabídka, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech:
+420 739 822 476 (CZ,PL, EN,D)
+420 733 653 257 (CZ),
nebo emailem: petr.foltyn@seznam.cz

Vybrali jste si? Přijeďte po jedné z doporučených tras:
Doporučená trasa z Ostravy (cca 590km):
Po D1 přes Brno směr Vídeň – směr West Autobahn A1 – St. Pölten – Linz – z A1 sjet u Regau
na Bad Ischl na silnici 145 – směr Gossau po silnici 166, která vás zavede do Annabergu,
těsně před vjezdem do Annabergu je odbočka na Alpendorf, ze silnice 166 je to cca 2km.
Doporučená trasa z Prahy (cca 480km) :
Po D1 směr Brno, u Humpolce odbočit na Tábor a České Budějovice – dále směr Horn
Dvořiště – Freistadt, kde je nová dálnice až do Linze – zdenajedete na West Autobahn A1 –
z A1 sjet u Regau na Bad Ischl na silnici 145 – směr Gossau po silnici 166, která vás zavede do
Annabergu, těsně před vjezdem do Annabergu je odbočka na Alpendorf, ze silnice 166 je to
cca 2km.
Alternativní trasa (+60km k výše uvedeným trasám)
V případě nepříznivých podmínek v zimě doporučujeme z Linze pokračovat na Salzburg a pak
se připojit na dálnici A10 směr Villach. U města Golling dálnici A10 opustit a pokračovat ve
směru Abtenau, Russbach. Za Abtenau odbočte na silnici 166 a pokračujte do Annabergu.
Podrobný itinerář s detailním popisem dojezdu až před dům Vám zašleme mailem.

