
 

 

KRONPLATZ – SKI OPENING 
Najbolj poskočna otvoritev smučarske sezone s party ekipo in Dj Nicky. 

 
Nepozabni koncert presenečenja, Najbolj usekan APRE SKI žur ob začetku smučarske sezone, Nepozabna smuka po »zabeljenih« strminah 

Športne igre in najhitrejša veleslalom tekma v zgodovini Ski Openingov, Šola smučanja z naj učitelji smučanja, Brezplačni test smuči  

Salomon, Testne vožnje BMW, Bogate in sočne nagrade za udeležence 

APARTMAJSKE HIŠE KRONPLATZ 2- 3*  

apartmajske hiše Lexmaierhof (Beikircheim), Auer, Raderhof, Obojes, 
Pfarbackhof, Alpenblieck, Wieser marion, Lunzergarten; hiše so v Olangu 
in Rasnu, ime hiše in lokacijo vam sporočimo pred odhodom 

odhoda: 6.12., 19.12., 3 noči 
Cena za 3 noči: 235 EUR po osebi 

odhod: 13.12., 3 noči 
Cena za 3 noči: 245 EUR po osebi 

 
Vključeno:  

3 dnevni najem apartmaja, 4 dnevna smučarska karta 
Kronplatz, končno čiščenje, posteljnina in brisače, Coris  

 
Obvezna doplačila:  

tur. taksa, varščina s Key Card 5 EUR 
 

Popusti:  
popust za nesmučarje 128 EUR  

128 EUR za otroke rojene po 30.11.2010 ob nakupu ene 
odrasle karte  

37 EUR za otroke rojene po 30.11.2002  
13 EUR za seniorje rojene pred 30.11.1953 

 
popust brez smučarske vozovnice in popust za otroke se izključujeta 

zadnji dan smučanja je 22.12. (23.12.2018 ne velja več) 

APARTMAJSKE HIŠE KRONPLATZ 3 - 4*  

apartmajske hiše Lexmaierhof (Beikircheim), Auer, Raderhof, Obojes, 
Pfarbackhof, Alpenblieck, Wieser marion, Lunzergarten; hiše so v Olangu in 
Rasnu, ime hiše in lokacijo vam sporočimo pred odhodom 

odhoda: 6.12., 19.12., 3 noči 
Cena za 3 noči: 241 EUR po osebi 

odhod: 13.12., 3 noči 
Cena za 3 noči: 255 EUR po osebi 

 
Vključeno:  

3 dnevni najem apartmaja, 4 dnevna smučarska karta 
Kronplatz, končno čiščenje, posteljnina in brisače, Coris  

 
Obvezna doplačila:  

tur. taksa, varščina s Key Card 5 EUR 
 

Popusti:  
popust za nesmučarje 128 EUR  

128 EUR za otroke rojene po 30.11.2010 ob nakupu ene 
odrasle karte  

37 EUR za otroke rojene po 30.11.2002  
13 EUR za seniorje rojene pred 30.11.1953 

 
popust brez smučarske vozovnice in popust za otroke se izključujeta 

zadnji dan smučanja je 22.12. (23.12.2018 ne velja več) 

HOTEL FRIEDEMANN 3*  
Lega: Niederasen, 4 km do smučišča, smučarski avtobus pred hotelom 

 
 

odhoda: 6.12., 19.12., 3 noči 
Cena za 3 noči: 295 EUR po osebi 

 
 

Vključeno:  
3 pol penzioni, 4 dnevna smučarska karta Kronplatz, Coris  

 
Obvezna doplačila: tur. taksa, varščina s Key Card 5 EUR 

Popust za nesmučarje 128 EUR  
Glede popustov za otroke se obrnite na agencijo. 

 
Popusti:  

181 EUR za otroke rojene po 30.11.2010 ob nakupu ene 
odrasle karte  

72 EUR za otroke rojene po 30.11.2002  
13 EUR za seniorje rojene pred 30.11.1953 

 
popust brez smučarske vozovnice in popust za otroke se izključujejo 

zadnji dan smučanja je 22.12. (23.12.2018 ne velja več) 

HOTEL ADLER 4*  
Lega: Niederrasen; smučišče 4 km, smučarski avtobus 80 m 

 
odhoda: 6.12., 19.12., 3 noči 

Cena za 3 noči: 380 EUR po osebi 
odhod: 13.12., 3 noči 

Cena za 3 noči: 390 EUR po osebi 
 

Vključeno:  
3 pol penzioni, 4 dnevna smučarska karta Kronplatz, končno 

čiščenje, posteljnina in brisače, Coris  
 

Obvezna doplačila: tur. taksa, varščina s Key Card 5 EUR 
 

Popusti:  
popust za nesmučarje 128 EUR  

241oz.251(13.12.) EUR za otroke rojene po 30.11.2010 ob 
nakupu ene odrasle karte  

37 EUR za otroke rojene po 30.11.2002  
13 EUR za seniorje rojene pred 30.11.1953 

 
popust brez smučarske vozovnice in popust za otroke se izključujejo 

zadnji dan smučanja je 22.12. (23.12.2018 ne velja več) 

Doplačilo v agenciji: prijavnina 15 EUR na rezervacijo. 


