Ubytování v Alpách
Apartmán Bad Mitterndorf
Adresa:
Ferienanlage Sonnenalm, Haus 4, Wohnung 86, Sonnenalmweg IV,
8983 Bad Mitterndorf, Österreich

Byt (33 m2)se nachází v 1.patře apartmánového domu číslo 4. K bytu patří sklepní kóje,
společná kolárna a lyžárna. Před domem je dostatek parkovacích míst zdarma, při
parkování parkujte vždy čelem k domu. Ve všech prostorách domu a bytu platí přísný
zákaz kouření.

Byt se skládá z:
•

•
•
•
•

kuchyně (kuchyňská linka s kompletním vybavením, dřez, elektrický sporák s
troubou, mikrovlnná trouba, lednice s menším mrazákem, kávovar NESCAFÉ Dolce
Gusto (stačí si přivézt kapsle), toustovač, topinkovač, rychlovarná konvice, vysavač)
obývacího pokoje (dva gauče - 4 lůžka, šatní skříň (žehlička), jídelní stůl se čtyřmi
židlemi, LED TV Smart s WIFI a satelitními českými programy, WIFI připojení)
balkonu orientovaného na jih s výhledem do údolí (stolek a židle)
předsíně (botník)
koupelny s WC (fén na vlasy)

Z organizačních důvodů nezajišťujeme povlečení, ručníky, utěrky a závěrečný úklid.
Závěrečný úklid se provádí svépomocí (ve výjimečných případech je možné jej
zajistit).
Potřeby pro úklid, mytí nádobí a toaletní papír jsou k dispozici.

Popis cesty České Budějovice - Bad Mitterndorf
•
•
•
•

•
•
•
•
•

České Budějovice - Dolní Dvořiště – směr Freistadt - A7 Linz - A1 směr Salzburg a
Graz
na křižovatce Voralpenkreuz sjeďte na A9 směr Graz
sjezd (exit 57) Spital am Pyhrn (vyhnete se mýtu 5 EUR, při větším množství sněhu se
ale vyplatí jet po dálnici až do Liezenu)
hned po sjezdu zahnete doprava na Liezen, okolo lyžařského střediska Wurzeralm a
horskými zatáčkami přijedete do městečka Liezen - po průjezdu Liezenem odbočit na
světelné křižovatce doprava na Salzburg,
Trautenfels odbočit vpravo - směr Pürgg, Furt, Tauplitz
Bad Mitterndorf - pokračovat kolem vesnice po hlavní silnici směr Bad Aussee a
odbočit teprve za ní cca 800 m za čerpací stanicí Avanti doprava na čtvrť Sonnenalm
hned za zastávkou autobusu za telefonní budkou odbočit doleva a vzápětí doprava k
domu 4
dle domovního řádu parkujte prosím čelem k domu
byt je v 1.patře, č.86.

Popis cesty Brno - Bad Mitterndorf
•

•
•
•
•

Brno - Mikulov - Poysdorf - Wilfersdorf najet A5 Wien- A23 Vídeňský okruh (A2 Graz) sjet S6 Bruck a.d. Mur. - sjet A9 (Graz-Salzburg) - sjet na
Radstadt/Schladming/Liezen - Trautenfels (odbočit vpravo-směr Pürgg, Furt, Tauplitz)
Bad Mitterndorf - pokračovat kolem vesnice po hlavní silnici směr Bad Aussee a
odbočit teprve za ní cca 800 m za čerpací stanicí Avanti doprava na čtvrť Sonnenalm
hned za zastávkou autobusu za telefonní budkou odbočit doleva a vzápětí doprava k
domu 4
dle domovního řádu parkujte prosím čelem k domu
byt je v 1.patře, č.86.

Na cestu je nutno zakoupit rakouskou dálniční známku.

Ceník
apartmán/noc
Měsíc

1-4 noci

5 a více nocí

II., III., VII., VIII.

40 EUR

35 EUR

I., VI., IX., XII.

35 EUR

30 EUR

IV., V., X., XI.

30 EUR

25 EUR

Cena za pronájem není závislá na počtu osob, maximálně však mohou být ubytovány 4
osoby.
Zahrnuje spotřebu elektřiny, plynu a vody, možnost připojení WIFI a satelitní české
programy.
Ubytování je možné na jakýkoliv počet dní s nástupem po 11:00 hodině, odjezd do
11:00 hodiny. Pozdější odjezd je možné dohodnout v případě, že nenavazuje další pobyt.
Pobyt domácích mazlíčků je možný ve výjimečných případech a pouze pokud nenavazuje
další pobyt. V případě ubytování mazlíčka se platí vedle poplatku za jeho pobyt (10 EUR/noc)
i poplatek za úklid.

www.alpynadosah.cz
tel.: +420 602 543 263
email: app-rakousko@seznam.cz

