
PREDVIANOČNÝ LYŽIARSKY KEMP
KAPRUN - KITZSTEINHORN

Šarkan lyžovačka v rakúskom lyžiarskom stredisku Kaprun - Kitzsteinhorn. Aktuálne
podmienky sú fantastické.

Termín: 9. - 11.12.2022

Stredisko Kaprun-Kitzsteinhorn: “Biela hora“ symbol regiónu Zell am See-Kaprun.
Kitzsteinhorn je dokonalý ľadovec, ktorý zaisťuje 100% pokrývku kvalitného snehu už na
začiatku Decembra. Je to fantastické a rozľahlé stredisko so širokými zjazdovkami a
nekonečnými výhľadmi na najvyššie kopce rakúskych Álp. Na kopec sa dostaneme
vyhliadkovou lanovkou, ktorá je samotným zážitkom pre návštevníkov a ďalej sa všetko len
začína a ukáže v nadmorskej výške 2450 m nm v Alpincentre. Kaprun ponúka široké
spektrum zjazdoviek pre rodiny, deti ale aj profi freeride jazdcov.
Vzdialenosť od Bratislavy 456 km.

Výuka so Šarkan tímom
Pod dohľadom odborných inštruktorov lyžovania ponúkame 2-dňový celodenný program pre
deti aj dospelých. Výuka je určená pre lyžiarov od 7 - 99 rokov. Výuka prebieha v skupinách,
denne od 09:30-15:30 hod. (obedová prestávka cca 30-45 min.). Skupina je tvorená podľa
úrovne lyžiarov / snowboardistov/ veku / vhodnosti. Hlavným kritériom na zaradenie je názor
inštruktora priamo na mieste. Výborný priestor na posúdenie je pred samotným začiatkom
lekcií, prípadne na prvej jazde. Sami sa môžete zaradiť podľa týchto kritérií úrovne lyžiara /
snowboardistu v prihláške nám definovať číslo kategórie (podľa vlastného uváženia). V
prípade otázok zaradenia volajte, píšte - poradíme. Tím inštruktorov sa skladá zo
zodpovedných športovcov s dlhoročnými skúsenosťami s výukou a lyžovaním.

Cena výuky: 170 € / 2 dni plnohodnotnej výuky
vrátane obednej prestávky (dieťa do 15 rokov). Cena pre dospelého (od 16 rokov): 185 € / 2 dni.

V cene výuky nie je zahrnutá doprava, skipas, strava, ubytovanie, extra poistenie.

Doprava: vlastná, v prípade záujmu možnosť kalkulácie pre dopravu Minibusom

Skipass: vo vlastnej réžií podľa aktuálneho cenníku (vybavuje sa online alebo na mieste)

Ubytovanie: vo vlastnej réžií - odporúčame www.booking.com. V prípade záujmu

(rezervacia na:sarkan@sarkan.net vieme ponúknuť ubytovanie:

A. Penzion Maiskogel, v apartmánoch (2-spálňový apartmán) Cena: 42€/osoba noc
B. Landhaus Jetzbach v apartmánoch (2-spálňový apartmán), Cena: 39€/osoba noc

PRIHLASOVANIE : do 4.12.2022 / 20:00 hod.
Vyplnte prosim FORMULÁR a odošlite.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: Katka -organizácia 0903 239 318,
sarkan@sarkan.net, Peter -lyžovanie 0903 423 314

https://www.kitzsteinhorn.at/en/winter/information/ski-map-opening-times
https://www.bergfex.sk/kitzsteinhorn-kaprun/wetter/berg/
https://072faff08e.clvaw-cdnwnd.com/478dae204aba39022b26579acb0a56ad/200000915-1a5d51a5d8/ly%C5%BEe-board.pdf?ph=072faff08e
https://072faff08e.clvaw-cdnwnd.com/478dae204aba39022b26579acb0a56ad/200000915-1a5d51a5d8/ly%C5%BEe-board.pdf?ph=072faff08e
https://www.kitzsteinhorn.at/en/service/tickets-prices
http://www.booking.com
mailto:sarkan@sarkan.net
https://www.aparthotel-maiskogelblick.at/apartments/apartment-mit-2-schlafzimmern-80/
https://www.kaprun-ferienwohnungen.com/de/
https://forms.gle/nGPkXLfv5w6Aa1YF7
mailto:sarkan@sarkan.net


Platobné podmienky:

a. PLATBA: Záloha príspevok 100€ alebo 100% sumy objednávky (170€/185€)
b. Doplatok a prihlásenie: najneskôr 4.12.2022

*platba možná LEN ONLINE (priamo pri odoslaní objednávky so splatnosťou 3 dní)

OZ ŠARKAN TÍM: SK32 0900 0000 0051 8567 0934

Storno podmienky :
9 dní pred príchodom, 40% storno z celej sumy
8-6 dní pred príchodom,75% storno z celej sumy
5 dní pred príchodom, 100% storno celej sumy

PROGRAM
sa moze upraviť podľa preferencie skupiny-tu je orientačný program kempu:

PIATOK
Individualny príchod účastníkov (mapa).
V prípade, že budeme organizovať ubytovanie pre účastníkov ubytovanie do 19:30 hod & spoločné
stretnutie k programu (ak budú účastníci ubytovaní individuálne tak podáme telefonické inštrukcie ku
kempu).

V prípade skorého príchodu v piatok je možnosť individuálnej výuky resp.samotného jazdenia na
kopci (nie je zahrnuté v cene). V prípade, že sa skupina dohodne na skoršom príchode da sa variovať
výuka a začať už v piatok, prípadne pridať ďalší deň výuky alebo máte vlastný program.

SOBOTA
09:00 h stretnutie - nástupná Lanovka - Gletscherjet
09:30 h spoločný odchod lanovkou na kopec
10:00h -11:30h rozdelenie účastníkov a výuka
11:30-12:15 obedná prestávka (obed individualny)
12:15-15:30 výuka
15:30 odovzdanie deti - Alpincenter

NEDEĽA
09:30 hod stretnutie - ALPINCENTER
09:40 h -15:00 Výuka (prestávka podľa preferencií)
15:00 odovzdanie deti - Alpincenter
Individualny odchod účastníkov

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať: Katka -organizácia 0903 239 318,
sarkan@sarkan.net, Peter -lyžovanie 0903 423 314

https://goo.gl/maps/7VybUdg8YrUX9PBKA
mailto:sarkan@sarkan.net

