
 

 

 

 

Rakousko - Dachstein West - hotel TORRENERHOF 
♥♥♥

 - Golling   

SILVESTR V RAKOUSKU za 11 460 Kč / dospělý (Z0338) 

ZDARMA až 2 děti do 8,99 let na přistýlce s Ultra All Inclusive 

DÍTĚ DO 16 let na přistýlce za 5 760 Kč 
 

• 6x ubytování s ULTRA ALL INCLUSIVE - uvítací přípitek, snídaně bufetové stoly,  

obědový balíček (hosté si vezmou sami při snídani), denně od 16:00 do 17:00 hod káva, čaj, kakao  
a koláč pro malé i velké,  denně 3-chodové večerní menu nebo bufet + denně salátový bufet, 

 denně od 9:00 do 21:00 hod neomezeně nápoje - např. točené pivo, stolní víno, káva, čaj, Cola, 
pomerančová šťáva a soda, vybrané lihoviny (rum, Gin, vodka aj.) v All Inclusive baru  

• WLAN internet • fitness 

 v termínech  27.12. - 02.01.2016 

 

Slovensko - Vysoké Tatry - hotel FIS 
♥♥♥ 

- Štrbské Pleso (H1395) 

SILVESTR NA PLESE za 15  100 Kč / dospělý  

Jedno dítě do 5,99  s polopenzí ZDARMA  

DÍTĚ DO 12 let na přistýlce za 7 000 Kč 
• 5x ubytování v pokoji standard s polopenzí •  vstup do wellness (3 hod. denně) 

 • parkování •  Wi-Fi v hotelové hale  
•  příplatek vč. slavnostní silvestrovské večeře: aperitiv, slavnostní 4-chodová servírovaná 

GALA večeře, druhá večeře formou bufetu a  bohatý silvestrovský program 

v termínu  27.12. - 02.01.2017 

Česko - Krkonoše - hotel STAR HOTELS 
♥♥♥

 - Benecko (H2121) 

SILVESTR NA STARU za 6 850 Kč / dospělý  

 Jedno dítě do 2,99 s polopenzí ZDARMA  

DÍTĚ DO 12 let za 4 460 Kč  
• 6x ubytování s polopenzí •  silvestrovská oslava (půlnoční bufet, reprodukovaná hudba, láhev 

sektu na osobu) • denně animační program pro děti, parkování  
• 1 hod wellness (30 min. whirlpool a 30 min. sauny nebo 60 min. whirlpool nebo 60 min. sauny)  

v termínu 26.12. - 01.01. 2017 

SILVESTR NA HORÁCH 


