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Informace pro účastníky lyžařského zájezdu do Kitzbühelu 
28. 1. – 2. 2. 2018 

Bus odjíždí dne 28. 1. 2017: v 8.00 hod  

z Ostravy od Domu kultury, ul. 28. října 
Dostavte se, prosíme, cca. 30 minut před výše 
uvedeným odjezdem autobusu, tedy v 7,30 h, aby 
byl dostatek času naložit Vaše zavazadla a lyže.   
V případě jakýchkoli problémů a dotazů volejte 

777/106543 – průvodce a řidič Ondřej Kafka 

 

Trasa a program zájezdu: 
1. den: neděle 28. 1. 
Naložení zavazadel a odjezd z Ostravy. Pojedeme do 

Rakouska a dále přes Linec a Salzburk budeme 

pokračovat do Stuhlfeldenu, kde se v podvečerních 

hodinách ubytujeme. 

2. den: pondělí 29. 1.   
Po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po 

návratu na ubytování večeře 

3. den: úterý 30. 1 . 
Po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po 

návratu na ubytování večeře 

4. den: středa 31. 1. 
Po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po 

návratu na ubytování večeře 

5. den: čtvrtek 1. 2. 
Po snídani se vydáme za celodenním lyžováním, po 

návratu na ubytování večeře 

6. den: pátek 2. 2. 
Sbalíme si všechny naše věci a po snídani se vydáme 

za celodenním lyžováním. Odpoledne budeme 

odjíždět zpět do ČR, ve Stuhlfeldenu večeře a návrat 

do Ostravy následující den kolem 2 hod ranní. 

  

Doprava a průběh cesty: 
Doprava je zajištěna autobusem Setra 517 GT-HD 

s DVD, WC a nápojovým servisem a mikrobusem 

Ford Custom pro 8 osob.  Cestou tam i zpět se jednou 

za 3-4 hodiny uskutečňují přestávky 20 - 30 min, na 

protažení těla, toaletu, atd...  

  

Ubytování: 
Jednoduchého typu je zajištěno v Jugendgästehausu 

ve Stuhlfeldenu ve vícelůžkových pokojích, sociální 

zařízení na patře. V přízemí jídelna/společenská 

místnost s TV, v suterenu lyžárna a sušárna lyžařské 

obuvi. K dispozici stolní tenis (pálky a míček vlastní 

s sebou). Celý objekt jen pro naši skupinu.  

Vzdálenost k první lanovce v údolí – Panoramabahn 

v Hollersbachu cca. 8 km. 
 
 

Adresa ubytování: 
Jugendgästehaus Quehenberger 

5724 - Stuhlfelden 

http://members.aon.at/quehenberger/stuhlfelden.htm 
 

Stravování: 
Polopenze – začíná se snídaní, končí večeří. Snídaně: 

formou švédských stolů (většinou zbývá jídlo i na 

svačinu). Čaj – možnost vzít si ráno s sebou do 

termosky. Večeře: polévka, hlavní jídlo, čaj 
 

Průvodce: 
Po celou dobu pobytu Vám bude k dispozici 

průvodce Ondřej Kafka, tel. +420777106543 
 

Finanční zabezpečení: 
Na osobní výdaje v Rakousku je dobré mít s sebou 

jednotnou měnu Evropské unie Euro. Na případné 

nápoje v autobuse a na místě potom Kč.   
 

Pojištění 
Pojištění léčebných výloh je zajištěno u společnosti 

AXA, typ komfort. Podmínkou je pohyb na 

vyznačených sjezdových tratích. Kartičky obdržíte po 

příjezdu do Rakouska. 
 

Lyžování 
Lyžařská oblast Kitzbühel Arena viz. www.skikitz.at 
 

Co si vzít s sebou? 
Platný cestovní pas, případně občanský průkaz a 

kartičku české zdravotní pojišťovny. 

Obecné:                        
POVLEČENÍ! (ne spacák!) 
DOMÁCÍ OBUV! 
Potřeby na lyžování či snowboarding (vzhledem ke 

kapacitě zavazadlového prostoru si smí vzít každý 

účastník buď lyže nebo snowboard), lyžařskou helmu, 

opalovací  krém s  dostatečně  vysokým  faktorem, 

sluneční a lyžařské brýle, fotoaparát, léky osobní 

potřeby a dobrou náladu. 

 

Přejeme Vám šťastnou cestu a pěkné zážitky. 
 
Za ck-ok.cz, s.r.o. 
Ondřej Kafka 

 
  

 


