+ Card Card Nassfeld - Hermagor - Pressegger See
+Card je vstupenkou na průzkum úžasných Korutanských
hor. Čeká Vás neomezená nabídka dobrodružství a
odreagování v oblasti Nasssfeld - Hermagor.
Platnost karty: hlavní sezóna 13. 06. - 27. 09. 2015
Vedlejší sezóny 09.05. - 12.06. 2015 a 28. 09. - 26. 10. 2015
(Výčet aktivit zdarma je plně platný v hlavní sezóně,
ve vedlejší sezóně je platnost karty na některé aktivity omezena.)
+Card: Léto 2015
Nabízíme Vám tuto výjimečnou kartu, která Vám přinese mnoho nápadů jak
strávit s rodinou či přáteli krásnou letní dovolenou v rakouských Korutanech.
Mnoho aktivit je zdarma a jiné jsou se slevou až 30%.
Úplně zdarma budete mít s +Card tyto služby:



















Rodinná dobrodružná stezka plná vodních fontán a úžasného dobrodružství,
trampolíny, jízdy na člunech, to vše vám nabízí vodní svět BergWasser.
Vstup do místního historického muzea v údolí Gailtal.
Kabinková lanovka Millennium Express + přeprava kol či kočárků, nádherné
výhledy, procházky, jezírka a také kavárna s výhledy na panorama Alp.
Lift & Bike Giro nabízí 11,7 km jízdy pro kola po sjezdovkách (horní konec
Madritsche-Gmanberg).
Horské pěší tématické túry nebo cyklo vyjížďky s průvodcem.
Sedačková lanovka Gartnerkofel s překrásnými výhledy na Julské Alpy, kde na
vás na vrcholu čeká Snack Bar Berghex.
Doprava vláčkem Piccolo Express mezi Tressdorfer Alm - Sonnenalpe Sonnleitn a nástupní stanicí sedačkové lanovky Gartnerkofel.
Místní autobusová doprava v údolí.
Vstup na terasu Panorama se Sky Plate
Vstup na městské pláže u jezera Pressegger See.
Vstup do bazénů Erlebnisbad Weissbriach, Radnig nebo Vorderberg.
Království jezerní čarodějnice –atrakce pro děti (jezero Pressegger See).
Dětské dobrodružné programy - každý pracovní den, pro děti od 6 do 10 let,
nutno nahlásit 1 den předem.
Dvorek s domácími zvířaty - Tressdorfer Alm.
Ferraty v Nassfeldu, čeká na vás fascinující lezecké dobrodružství.
Dětské zábavné hřiště Almrausch.
Stezka Dolce Vita. Terra Mystica Treasure Hunt - labyrinty
Ice rink Pontebba vstup a půjčení bruslí.



Dobrodružná míle Pramollo Wild Bunch s postavičkami Fix a Foxi

Ve vedlejší sezóně je možno navštívit také golfové lekce zdarma ve čtvrtky, v neděle
je vstup zdarma do zábavného parku u jezera Pressegger See (1. Carinthian
Adventure Park). Ve středy je zdarma dobrodružná jízda na raftu pro rodiny na řece
Gail.

VSTUPY SE SLEVOU s +Card:
20% Dětský zábavní park u Pressegger See (1. Carinthian Adventure Park)
30% vstup do Fishing waters u Pressegger See
30% minigolf u Pressegger See
30% rafting na řece Gail
30% golfové lekce
30% koupaliště Kirchbach
30% bowling Flaschberger - Obervellach
30% tenis v hale v Obervellachu
30% prohlídka sýrárny Tressdorfer Alm
30% GeoPark Karnische Alpen
25% propast Garnitzenklamm
30% adrenalinové sporty pod vedením klubu Fit&Fun Rafting (nutná rezervace den
předem)
10% bobová dráha „Pendolino“
30% dobrodružství s průvodcem na farmě GailtalBauer
20% skalní labyrint.
20% 3D kurz lukostřelby

Pozn. Přesné znění slev a platnosti +Card Nassfeld najdete v příloze +Card Nassfeld
Léto 2015

