
  

SKI OPENING 2021  

 

Dragi prijatelji smučanja in TravelCluba, 

za prihajajočo zimo nam napovedujejo, da bo smuka drugačna... a menda nič slabša! Poleg lepe smučarske 
oprave bomo zaradi varnosti vsi imeli tudi 'buff' – šal, katerega pričakujejo na kot obvezen dodatek na 

avstrijskih smučiščih. 

 
Za vas smo pripravili spodnjo ponudbo kratkih počitnic v decembru. Prijave  zbiramo na 

info@travelclub.si  in veselimo se tudi vaše. 
Priporočamo sklenitev standardnega rizika odpovedi (za primer bolezni, pomanjkanja snega in primere 

nezmožnosti potovanja zaradi Covid 19 ) 
 

Vaš TravelClub.  
 
 

 

mailto:info@travelclub.si
http://sms.email-send.org/Redirect.aspx?LinkId=38606884
http://sms.email-send.org/Redirect.aspx?LinkId=38606884


 

 
 

WAGRAIN 

NATUR HOTEL EDELWEISS ****S 

  

 
 

 2.12. – 5.12.2021  
 

9.12 - 12. 12.2021 
 

Hotel je praktično na smučišču, takoj ob srednji postaji gondole » Rote 8-er«. Ob hotelu je otroški park, 
žičnica za otroke, velik iglu... 

www.mein-edelweiss.at 

Cena za  4 dnevni paket ( 3 x polpenzion s popoldanskim 'apre ski'  mini obrokom – »golaž in štrudl« ali 
podobno)  

 ODHOD   

2 dec: 309 € po osebi 

9. dec: 319 € po osebi  

Vključuje: 3 x polpenzion • uporaba wellnes-a (saune, notranja bazena)...Popusti: za otroke do 12 let (kot 3. 
oz 4. četrta oseba v družinski sobi – suite): 1 otrok: 30%, 2 otrok 30% • za otroke do 17 let: 15% (kot 3. oz 4. 
oseba v družinski sobi – suite). Poleg odlične namestitve so ob polni zasedenosti kapacitet predvidene tudi 
sledeče dejavnosti: osnovni test smučarske opreme / popoldanski Apres Ski / popoldansko ali nočno 
sankanje (doplačilo 14€ na licu mesta). Doplačilo na licu mesta: turistična taksa 2€ po osebi na dan. 

 Smučarska šola "Travelclub",  za otroke do 16 leta, učenje v slovenskem jeziku!  Na voljo je 3 dnevni tečaj  - 
cena od 100 do 120 € po osebi, odvisno od starosti in velikosti skupine. 

 Informacije in prijave: • info@travelclub.si • 01 244 00 00 • 031 888 111 • www.travelclub.si 

http://www.mein-edelweiss.at/
mailto:info@travelclub.si
http://www.travelclub.si/


 

FLACHAU 

HOTEL ALPENHOF ****S 

  

  

 

9.12. – 12.12.2021   
 

16.12. - 19. 12.2021 

Design hotel z dobro kuhinjo in lepim wellnes-om. Prenovljen je  skupni del  hotela ( lobby), lani pa so 
prenovili tudi sobe, vse v modernem stilu. Hotel se nahaja blizu središča mesta Flachau, do smučišča je 
potrebno uporabiti ski-bus, postaja pred hotelom. Za goste tega hotela je na voljo hotelska garaža...Samo za 
prijatelje Travel Club-a smo v letošnji sezoni pridobili odličen termin po posebni ceni.  

 www.alpenhof.info  

Cena za  4 dnevni paket ( 3 x polpenzion s popoldanskim 'apre ski'  mini obrokom – »golaž in štrudl« ali 
podobno)  

  

ODHOD  9. dec: 319 € po osebi 

ODHOD 16. dec: 319 € po osebi 

  

Vključuje: 3 x polpenzion • uporaba wellnes-a (saune, notranji in zunanji bazen)...Popusti: za otroke do 12 let 
(kot 3. oz 4. četrta oseba v družinski sobi – suite): 1 otrok: 30%, 2 otrok 30% • za otroke do 17 let: 15% (kot 
3. oz 4. oseba v družinski sobi – suite). Poleg odlične namestitve so ob polni zasedenosti kapacitet 
predvidene tudi sledeče dejavnosti: osnovni test smučarske opreme / popoldanski Apres Ski / popoldansko 
ali nočno sankanje (doplačilo 14€ na licu mesta). Doplačilo na licu mesta: turistična taksa 2€ po osebi na dan. 

 Smučarska šola,  za otroke do 16 leta, učenje v slovenskem jeziku!  Na voljo je 3 dnevni tečaj  - cena od 100 
do 120 € po osebi, odvisno od starosti in velikosti skupine. 

 Informacije in prijave: • info@travelclub.si • 01 244 00 00 • 031 888 111 • www.travelclub.si 

http://www.alpenhof.info/
mailto:info@travelclub.si
http://www.travelclub.si/


 

  

 KITZBUHEL 

BEAUTY & SPORT HOTEL SCHWEIZERHOF **** 

 
 

 

09.12. – 12.12.2021 

  

Tradicionalni tirolski hotel z bogato kulinarično ponudbo, dobrim wellnesom in ( za smučarje) zelo dobro 
lokacijo ( tik ob žičnicah - ski in & out) ) vas vabi, da preživite kratke počitnice prav v njihovem hotelu. 

  

4 dni, polpenzion, slike in natančen opis hotela http://www.hotel-schweizerhof.at/  

  

ODHOD 9. dec: 469 € po osebi 

  

Vključuje: 3 x polpenzion • uporaba wellnes-a (saune, notranji in zunanji bazen)...Popusti: za otroke do 12 let 
(kot 3. oz 4. četrta oseba v družinski sobi – suite – na vprašanje): 1 otrok: 30%, 2 otrok 30% • za otroke do 17 
let: 15% (kot 3. oz 4. oseba v družinski sobi – suite). Poleg odlične namestitve je ob polni zasedenosti 
kapacitet predvideno tudi popoldansko ali nočno sankanje (doplačilo 24€ na licu mesta). Doplačilo na licu 
mesta: turistična taksa 2 € po osebi na dan. 

  

Informacije in prijave: • info@travelclub.si • 01 244 00 00 • 031 888 111 • www.travelclub.si 

  

http://www.hotel-schweizerhof.at/
mailto:info@travelclub.si
http://www.travelclub.si/


 

 

ZAUCHENSEE 

HOTEL ALPENHOF ****S 

 

  

09.12. – 12.12.2021 

 

  

Namestitev v hotelu Alpenhof ****+ (www. http://www.alpenhof.net ) 

  

Hotel se nahaja NEPOSREDNO NA SMUČIŠČU, z dobro kuhinjo in lepim wellnes-om in bazenom. Sobe o 
opremljene v tipičnem rustikalnem slogu, z vsem potrebnim udobjem za prijetno bivanje. Hotel ima tudi 
pokrito garažno ter tudi polnilnico za E-avtomobile ...Samo za prijatelje Travel Club-a smo v letošnji sezoni 
pridobili odličen termin po posebni ceni.  

  

 ODHOD 09. dec: 349 € po osebi 

   

Vključuje: 3 x polpenzion • uporaba wellnes-a (različne saune, notranji bazen)...Popusti: za otroke do 12 let 
(kot 3. oz 4. četrta oseba v družinski sobi): 1 otrok: 30%, 2 otrok 30% • za otroke do 17 let: 15% (kot 3. oz 4. 
oseba v družinski sobi – suite). Poleg odlične namestitve so ob polni zasedenosti kapacitet predvidena tudi 
zabava - popoldanski Apres Ski. Doplačilo na licu mesta: turistična  taksa 1,2 € po osebi na dan. 

  

  

Informacije in prijave: • info@travelclub.si • 01 244 00 00 • 031 888 111 • www.travelclub.si 

http://www.alpenhof.net/
mailto:info@travelclub.si
http://www.travelclub.si/


 

 

Prijavite se po e-mailu info@travelclub.si 

ali po telefonu 01 244 00 00 

Veseli bomo vaših čimprejšnjih povpraševanj in prijav! 

 
 
 
Prijave in vplačila: sprejemamo v naši turistični agenciji in pri vseh pooblaščenih agencijah do zasedbe 
prostih mest. Ob prijavi je potrebno izpolniti prijavnico in vplačati 30 odstotkov vrednosti aranžmaja, 
preostali znesek pa najkasneje 14 dni pred odhodom. Minimalno število prijavljenih potnikov za izvedbo 
potovanja je 10. 
 
Splošni pogoji in navodila: so sestavni del vseh navedenih aranžmajev in so na voljo na vseh prodajnih 
mestih kot posebna priloga. Skladno z 900. in 902. členom Obligacijskega zakonika, si pridržujemo pravico do 
spremembe cene, v kolikor pride do spremembe cen prevoznikov, menjalnih tečajev oziroma do odpovedi 
potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebno za izvedbo potovanja. 
 

Za dodatne informacije in prijave smo vam na voljo vsak delovnik med 10.00 in17.00 uro v naši poslovalnici v TPC Murgle, 
Cesta v Mestni log 55, v Ljubljani ali po e pošti info@travelclub.si in spodnjih telefonskih številkah. 

  
  

 

mailto:info@travelclub.si
mailto:info@travelclub.si

