SKI SAFARI – ZIMOVANJE SK AKADEMIK
(februar 19 – februar 25/26 2022)

Smučarski klub AKADEMIK vas vabi med zimskimi šolskimi počitnicami od 19.-25.(26.)
februarja 2022 na tradicionalno zimovanje s šolo smučanja v mondeno solnograško
zimskošportno središče Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn-Zell am See-Kaprun. Po
priključitvi tirolskega smučišča Fieberbrunn-a in letos še Zell am See-ja je postal center eden
izmed največjih povezanih smučarskih središč Alp. Enotna smučarska vozovnico Ski Alpin
obsega 408 km prog med 850 in 3029mnm (367 km povezanih), 119 žičniških naprav, več
snežnih parkov, tekaških prog, obilo free ride terenov, nočna smuka ter nad 50 koč z odlično
lokalno kulinariko.
Bivali bomo v hotelu Quehenberger*** v vasici Maishofen, le nekaj minut vožnje do vstopa v
sistem. Da bo zimovanje udobnejše za starše, bomo tudi tokrat najmlajše zaposlili s šolo
smučanja pod vodstvom izkušenih učiteljev smučanja.
Predstavitev hotela :

Hotel Quehenberger***, Kirchhammerstr 70, Maishofen je družinsko voden prijazen hotel,
Peter in Elke vam nudita:
- eno-štiri posteljne sobe oz suite, sodobno opremljene s kopalnico, WC, deloma z balkoni,
kabelska flat-TV, tel, sef, fen
- lokalna kulinarika, večerja s 4 hodnim menijem, salatni bar, 2 x tematski buffet, 1x
“Pinzgauer bauern buffet”
- wellness s finsko, bio savno in infra rdečo kabino
- WI-FI v sobah, bar ob recepciji, parking, prostor za smučarsko opremo
Dostop: Lj – Tauren autobahn – izvoz Bishofshofen – Zell am See – Maishofen; 258 km

Predstavitev ponudbe in programa (19. – 25.oz 26. februar 2022) za hotelske goste:





6 oz 7 polpensionov v 1-4 posteljnih sobah oz suitah s TWC/BWC
opcija bivanja za 6 dni je možna le ob prijavi do 15.12.2021
6 dnevni Skipass ( 20.- 25.2.), možno 7 dni
šola smučanja za otroke (6x3 ure, predznanje: vožnja z vlečko), za odrasle
šola carvinga in vožnje po celcu (ob novozapadlem snegu, tudi vodena tura)
organizacija, turistična taksa (razen v apartmajih), vodenje in tekma

Cenik po osebi (Eur):
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Doplačila po osebi:
 dodatni dan bivanja odrasli 95 Eur, otroci 5-13l 65 Eur
 sedmi dan smučanja odrasli 27 Eur, mladina 20 Eur, otroci 13,5 Eur
 enoposteljna soba 15 Eur/dan
 šola smučanja za zunanje goste znaša 190 Eur (za nasl. otroka popust 30%)
 individualna šola smučanja po dogovoru
Popust po osebi:
 otrok brez šole smučanja: 90 Eur
 brez smučarske vozovnice: odrasli 287 Eur, mladina 2003-05 215 Eur, otroici 2006-15
143 Eur
Prijava in informacije: do zasedbe mest na Kersnikovi 1, kavarna Slamič ob ponedeljkih med
19.30 in 20.30 uro (preje pokličite po tel zaradi eventuelne odsotnosti). Ob prijavi vplačate
akontacijo 200 EUR po osebi ter priložite fotokopijo potnega lista/osebne za otroke, ostalo
doplačilo do 14 dni pred odhodom. Rezervacije in info na : ski.akademik@gmail.com
Priporočamo vam zavarovanje, ki obsega:

 zavarovanje za odpoved potovanja do 48 h (do 17.2. do 9h) pred odhodom s povračilom celotnega

vplačila (potreben zdravniški izvid); za kasnejšo odpoved se zadrži 10% vrednosti aranžmaja.

 zavarovanje Coris s povračilom vseh stroškov povezanih z boleznijo ali nezgodo na smučišču s stroški

transporta, nudenja prve pomoči in zdravljenja v bližnji bolnišnici – možna nabava preko kluba

Zavarovanje odpovedi po osebi (navesti ime, datum rojstva, naslov in št. os dokumenta) se plača ob
prijavi in znaša: odrasli 30 Eur, mladina in otroci 20 Eur.V primeru odpovedi brez zavarovanja so
stroški odpovedi sledeči: do 45 dni pred odhodom 10 Eur/os, od 45-30 dni 10%, od 30-14 dni 20%,
od 14-7 dni 30%, pod 7 dni 50% cene aranžmaja.

» mi ustvarjamo svet smučanja »

