
 

  CK TOP-DENT PLUS, s.r.o., M.R.Štefánika 2/6, 955 01 Topoľčany, Slovensko    

tel./fax: +421 / 38 / 5321 513;  mobil: 0918 998 768 , 

e-mail: cktopdent@gmail.com,web::www.topdentplus.sk 
 
 

v spolupráci s CK  MSTT 

Odborné školenie pre lekárov a zubných lekárov   

 
Rakúske Alpy – Hintertux – Hotel Hintertuxerhof 3*s 

 

v termíne : 29.02.-07.03.2020 

 
 

Prednášajúci: MUDr. Tomáš Virec                            

Téma:             Miniinvazívna chirurgia             

 
         

  

1 106,-€ / osoba v dvojlôžkovej izbe comfort 

 
 

Cena zahŕňa: ubytovanie s polpenziou na 7 nocí / 8 dní, wellness 

  

 

Cena nezahŕňa: 

- komplexné cestovné poistenie 

- miestnu taxu: 1,80 € / noc / osoba od 18 rokov 

- skipas  

- školiaci poplatok 

 

  

http://www.topdentplus.sk/


 

Hotel Hintertuxerhof 3*s: 

hotel má vynikajúcu polohu -  nachádza sa v nadmorskej výške 1 500m,  len 300m od 

lanovky na ľadovec Hintertux a zlyžovať sa dá až k hotelu – po zjazdovke 1a 

Schwarze Pfanne. Hneď za hotel sa nachádza lyžiarska škola. 
 

 
 

Stredisko - Zillertalske údolie v Tyrolsku to je mamutia ponuka lyžovania (vyše 400 

km zjazdoviek) v štyroch veľkých lyžiarskych strediskách, ktoré vznikli pospájaním 

susediacich kopcov. Hochzillertal – 88 km, Zillertal Arena – 143 km, Mayrhofen 

Zillertal – 136 km, Hintertuxer Gletscher – 60 km. Lyžovanie pre všetkých od 

začiatočníkov užívajúcich si ideálne sklony širokánskych zjazdoviek až po expertov 

zjazdárov, prípadne  freerider-ov. Nielen množstvo zjazdoviek sem láka lyžiarov 

doslova z celého sveta – je to aj rôznorodosť terénov, snowparky a kvalitné doplnkové 

služby. Zillertalske údolie ponúkne lyžovanie takmer po celý rok vďaka zjazdovkám 

ľadovca Hintertuxer Gletscher (až po 3250 m n.m.). V sezóne tu lyžiarov 

rozmaznávajú špičkové moderné lanovky a dostatok snehu zariaďuje výkonný systém 

umelého zasnežovania pre prípady nedostatku snehových zrážok. Neskutočné 

panorámy tirolských troj-tisícoviek dotvárajú dokonalú dovolenku v tomto údolí. 

 



 

Vybavenie hotela: reštaurácia, terasa, lyžiareň, parkovanie, wifi, wellness: sauna, 

parný kúpeľ, infračervená kabína, vital bar, relaxačná miestnosť 

 

 

Ubytovanie: izba Comfort „Tirol“ s výhľadom na hory, cca 23m2, sprcha, WC, 

TV, trezor, wifi. Nachádza sa vo vedľajšej budove – s hlavnou budovou prepojená 

chodbou 

 

  
 

Stravovanie: polpenzia – bohatý raňajkový bufet, večerné menu so šalátovým 

bufetom 

 

 

 

Prihlášky prijímame na telefónnom čísle 0918 998 

768 alebo 038/5321513, prípadne cez náš email: 

cktopdent@gmail.com 
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