
  

  
  
  
  
  
  
  

        KKaattsscchhbbeerrgg  AAiinneecckk     ((11111100  --  22222200  nn..mm..)) 

 
 Termín:  4. - 7.3.2017 (3 noci s polopenzí / 3 dny lyžování)     -   Cena za osobu:   Kč 7.990,- 

 
Katschberg Aineck  leží na pomezí spolkových zemí Salcbursko a Korutany. Dominují mu dva lyžařsky propojené vrcholy 
Aineck a Tschaneck. Každý svah je orientován na jinou světovou stranu - na Ainecku dominují tratě s východní či severní 
orientací, naopak Tschaneck je orientiován spíše na jih. Středisko se orientuje zejména na rodinnou klientelu, ale díky 
nedávné modernizaci a rozšíření střediska si na své přijdou i náročnější lyžaři. 
Lyžuje se ve výškách od 1100 n.m. do 2200 n.m. na celkových 70 km sjezdových tratí  (10 km modrých , 50 km 
červených a 10 km černých ). Centrem střediska Katschberg Aineck je hotelová vesnička v průsmyku Katschberghöhe 
(1.640 n.m.). Odtud můžete vyrazit buď na vrchol Aineck nebo na Tschaneck. Ainecku dominují převážně náročnější tratě 
- nachází se tam nejtěžší sjezdovka Direttisima o délce 2km s převýšením 600 m, která spadá přímo do průsmyku 
Katschberghöhe. Na druhé straně Ainecku pak vedou převážně červené carvingové dálnice dolů až do vesničky             
St. Margarethen v Lungau (1.100 n.m.). Rozhodně nejlepší cestou do St. Margarethen je nově vybudovaná sjezdovka            
s rovnoměrným klesáním s příznačným názvem "A1" (Autobahn 1) - jde skutečně o dokonalou lyžařskou dálnici, navíc 
plně zasněžovanou. Naopak na protějším kopci Tschaneck, kam přejedete z Ainecku po lyžařském mostě, najdete hlavně 
sluncem zalité sjezdovky nižší obtížnosti vhodné pro rodiny s dětmi, ovšem s jednou výjimkou - černou tratí 
Tsachaneckpiste. Na jejím konci je pro malé lyžaře připraven dětský park Katschi’s Kinderwelt. O dopravu v rámci areálu 
se starají hlavně sedačky, na Tschanecku doplněné i o pár kotev. 
 

 
1. den  Odjezd z Brna  ve 13:00 hod.  (z parkoviště u 5. nástupiště ČD na ul. Nádražní). Cesta non-stop pouze       
sobota   s hygienickými přestávkami přes hr. přechod Mikulov, Wien, Leoben, Spielberg, Murau k ubytování do         
4.3.2017 Ramingsteinu  - obce ležící přímo na řece Mur , a nad kterou se tyčí dominanta - hrad Finstergrün . Lyžařský
 areál Katschberg Aineck  je odtud vzdálen 13,5 km. Předpokládaný příjezd do hotelu Durigon po 19. hod.  
 

- 1. nocleh s ve čeří a snídaní - Gasthof Durigon Ramingstein 
 

2. den a 3. den  Po snídani asi v 8:30 hod.  (dle dohody) odjezd do St. Margarethen im Lungau  k lyžování.      
neděle + pond ělí  Odpoledne okolo 16.-17. hodiny (opět dle dohody) odjezd zpět do hotelu. 
5.3.2017 + 6.3.2017  

 - 2. a 3. nocleh s ve čeří a snídaní - Gasthof Durigon Ramingstein 
 

4. den  Po snídani asi v 8:30 hod.  (dle dohody) vyklidíme ubytování a odjezd do St. Margarethen im Lungau               
úterý   k lyžování. Odpoledne okolo 16.-17. hodiny (opět dle dohody) odjezd zpět do ČR. Cesta non-stop pouze         
5.3.2017  s hygienickými přestávkami sejnou cestou. Předpokládaný návrat do Brna  do 23. hod. 
 
 

Program m ůže být p řizpůsoben časovým limit ům, po časí nebo nep ředvídatelným okolnostem. 
  
V ceně zájezdu : 

doprava klimatizovaným autobusem s WC a DVD; 3x ubytování ve 2-4 lůžkových pokojích Gasthofu Durigon                     
v Ramingsteinu; 3x polopenze; 3-denní skipas na lyžařské středisko Katschberg Aineck; pojištění CK proti úpadku 

 
 SLEVY:  - dít ě do 15 let K č 1500,-     Cena nezahrnuje: 
   -  junior (15-18 let) K č   600,-    pojištění léčebných výloh v zahraničí 
   - senior (nad 65 let) K č   350,-   (lze uzavřít v naší CK) 

 
 

BLIŽŠÍ INFO : 
Renneská tř. 22a, 639 00  BRNO, tel./fax.: 541220187, 604723927, e-mail: CK-Trojacek@email.cz, www.jedotour.cz 


