
2016 - novinka
Rakousko 
PENZION 
nedaleko 

ZELL AM SEE 

český personál
300 m od vlakové zastávky 
Bruckberg Golfplatz

Penzion   se  nachází  na  okraji 
světoznámého střediska i Zell am 
See – Bruckberg, přibližně 300 m 
od  vlakové  zastávky  Bruckberg 
Golfplatz. Kapacita je 18 lůžek.

V roce  2011 zrekonstruované a 
prakticky zařízené pokoje a 
apartmány jsou vybaveny:

• novými kuchyňkami se 
základním nádobím, 
mikrovlnou troubou, el. 
sporákem a lednicí,

• vlastním sociálním 
zařízením, 

• balkonem s výhledem na 
ledovec,

• kabelovou televizí,
• stylovým dřevěným 

nábytkem.

 Dále se v objektu nachází  společenská místnost s televizí a prostornou terasou a v suterénu penzionu je 
nově vybudovaná  lyžárna, jejíž součástí je i  elektrický sušák lyžařské a snowboardové obuvi a úschovna 
kol. Pro ubytované hosty je k dispozici  WI-FI připojení k internetu, v roce 2012  nově vybudovaná sauna 
(zpoplatněna  1EUR/15minut),  parkovací  stání  zdarma a  pro  majitele  motorek  možnost  parkování  v 
garáži.Pro  letní  měsíce  nabízíme  příjemné  zahradní  posezení  s  venkovním  grilem.  V  těsné  blízkosti 
penzionu se nachází restaurace s výbornou rakouskou kuchyní.     

VLAKEM: Po příjezdu vlakem do Zell am See, je nutné přestoupit na soukromou železnici směr Mittersill. 
Vystoupíte po 6 minutách jízdy na zastávce Bruckberg Golfplatz. Půjdete cca 20m po směru jízdy a odbočíte 
doprava, projdete mezi domky a průchodem v protihlukové bariéře. Přejdete po přechodu přes hlavní silnici  
ke Gasthofu Tauernstubel. Pod tímto hotelem po cca 150m se nachází penzion. 

Cena jízdného vlakem nebo busem z Zell am See na zastávku Bruckberg Golfplatz činí 2 €.
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APARTMÁN 2 

Apartmán vhodný pro páry a manžele.

• manželská postel
• sociální zařízení
• kuchyň
• Wi-Fi

CENA: 1500 Kč za apartmán/noc

Závěrečný úklid 40 € - v ceně je zahrnuto ložní prádlo a ručníky.

Povinná pobytová taxa splatná v den nástupu na místě ubytování  1,1 €/ osoba a den. Děti do 15 let taxu neplatí.

APARTMÁN 3

Apartmán vhodný pro páry a manžele s dítětem nebo 3 osoby.

• manželská postel
• jedno samostatné lůžko
• sociální zařízení
• kuchyňský kout

CENA: 2100 Kč za apartmán/noc

Závěrečný úklid 40 € - v ceně je zahrnuto ložní prádlo a ručníky.

Povinná pobytová taxa splatná v den nástupu na místě ubytování  1,1 €/ osoba a den. Děti do 15 let taxu neplatí.



APARTMÁN 4/I

Apartmán vhodný pro 2 - 4 osoby.

• manželská postel
• rozkládací dvojlůžko
• sociální zařízení
• kuchyňský kout

CENA: 2600 Kč za apartmán/noc

Závěrečný úklid 40 € - v ceně je zahrnuto ložní prádlo a ručníky.

Povinná pobytová taxa splatná v den nástupu na místě ubytování  1,1 €/ osoba a den. Děti do 15 let taxu neplatí.

APARTMÁN 4/II

Apartmán vhodný pro 2 - 4 osoby.

• Rozkládací dvojlůžko
• 2 samostatné postele
• sociální zařízení
• kuchyňský kout

CENA: 2600 Kč za apartmán/noc

Závěrečný úklid 40 € - v ceně je zahrnuto ložní prádlo a ručníky.

Povinná pobytová taxa splatná v den nástupu na místě ubytování  1,1 €/ osoba a den. Děti do 15 let taxu neplatí.

APARTMÁN 4/III

Apartmán vhodný pro 2 - 4 osoby.

• manželské dvojlůžko
• 2 postele nad sebou (palandy)
• 2x sociální zařízení
• kuchyňský kout

CENA: 2800 Kč za apartmán/noc

  Závěrečný úklid 40 € - v ceně je zahrnuto ložní prádlo a 
ručníky.

Povinná pobytová taxa splatná v den nástupu na místě 
ubytování  1,1 €/ osoba a den. Děti do 15 let taxu neplatí.

LIBUŠE TRAVEL E-MAIL: info@libusetravel.cz
IČ:88753743 WEB: www.libusetravel.cz
CESTOVNÍ AGENTURA MOBIL: 602 449 442
Libuše Sládečková, Waltrova 39, 318 00 Plzeň SKYPE: libuse.sladeckova

http://www.libusetravel.cz/
mailto:info@libusetravel.cz



