
Landhaus Tauplitz – Český penzion v rakouských Alpách. 

Rodinný penzion Landhaus ležící 300 m od vleku v krásném prostředí jedné z nejstarších lyžařských oblastí 

Štýrska. 42 km sjezdovek všech úrovní, téměř 100 km běžeckých tratí. 

  

        5.12. 19.12. 26.12. 2.1. 30.1. 5.3. 26.3. 

typ pokoje osob nocí   18.12. 25.12. 1.1. 29.1. 4.3. 25.3. 3.4. 

Standard 1 1   1050,- 1500,- 1700,- 1150,- 1500,- 1250,- 1050,- 

Apartman 1 4 1   3050,- 4400,- 5800,- 3500,- 4400,- 3900,- 2800,- 

Apartman 2 6 1   4550,- 6700,- 8600,- 5250,- 6700,- 5850,- 4550,- 

V ceně je zahrnuto: polopenze (netýká se apartmánů), slavnostní večeře v rámci silvestrovského pobytu, free wi-fi, parking   

Apartmány – uvedená cena za apartmán na jednu noc bez polopenze             

V ceně není zahrnuto: pobytová taxa 1,5 Euro (45,- Kč)/den                                                                 

Děti: do 5 let zdarma,  6 - 8 let 50% sleva,  9 - 15 let 20% sleva             

Sauna : 3 Euro/os                     

Minimální počet nocí: 3, minimální počet nocí v rámci silvestrovského pobytu: 5           

Pro zaměstnance DPP a spolu-ubytované SLEVA 15 % na veškeré pobyty vyjma pobytu silvestrovské. Ke slevám na děti se sleva již nepřičítá. 

 
ZVÝHODNĚNÁ MIKULÁŠKÁ NOC! DOSPĚLÁ OSOBA 650,- KČ, DĚTI DO 8 LET VČETNĚ – ZDARMA. 

http://www.events.steiermark.com/detail/4203/ 

 
Rodinný penzion Landhaus nacházející se v malebném horském městečku Tauplitz pouhých 230 km z Českých 

Budějovic, 380 km z Prahy a 390 km z Brna. 

 

V penzionu Vám nabízíme ubytování v pokojích a apartmánech. Pokoje (2 – 4 lůžkové) jsou vybaveny wc, 

sprchovým koutem, satelitní TV, v apartmánech je navíc kuchyň. Apartmán pro 4 hosty má vlastní balkón. 

Hostům je k dispozici bezplatná wi-fi, dále je k dispozici sauna, útulná restaurace s domácí kuchyní, bar 

s širokým výběrem nápojů, kulečník, a bezplatné parkování na vyhrazeném parkovišti hned u penzionu. 

Ubytovat se u nás můžete nejen Vy, ale i Vaši čtyřnozí miláčci. 

 

Cena zahrnuje: 

Ubytování, polopenze (apartmány bez polopenze – možnost dokoupit) – snídaně formou bufetu, večeře – pevně 

stanovené 3chodové menu (nápoje se hradí zvlášť), možnost výběru ze dvou jídel a jídla vegetariánského, wi-fi, 

povlečení a ručníky, parking, závěrečný úklid. 

Cena nezahrnuje: dopravu, pobytovou taxu, cestovní pojištění, skipas. 
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