
Apartmány Carinthia 

Sonnleitn   
 

Apartmán 20 m od sjezdovky                                     

 

 

 

 

 

Tyto apartmánové domy se nacházejí hned vedle sjezdovky a čtyřsedačkové lanovky na 

Sonnleitn. Součástí komplexu Carinthia a Sonnleitn je rovněž restaurant „Zur Resi“, obchod 

se sportovními potřebami a parkoviště přímo u domu nebo podzemní garáž. 

 

ZÁZEMÍ:  

obchod s potravinami, dvě restaurace, bar, půjčovna a servis lyží, sáňkařská dráha 

s možností zapůjčení saní. 

 

V domě Carinthia sen nachází: 

 

Apartmán DOROTHEA pro 2-4 osoby, /44 m2/, 1. patro 

Apartmán má předsíň, ložnici s manželkou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem  

pro 2 osoby a kuchyňských koutem (plně vybaven), koupelnu se sprchovým koutem a WC,  

Sat-TV, balkon. K tomuto apartmánu náleží jedno parkovací místo v podzemních garážích.  

 

 

 

Apartmán EVELINE pro 2-4 osoby, /41 m2/, 3. patro 

Velmi útulný, moderně zařízený apartmán, má předsíň, obývací pokoj s velkou rozkládací 

sedací soupravou, kuchyňský kout se sporákem, troubou. Balkón.  

Ložnice s manželskou postelí. Koupelna se sprchovým koutem, 

toaletou, další toaleta separátně. Možnost parkování před domem.   

 

 



Apartmán SILVIA pro 2-4 osoby, /46 m2/, 1. patro 

Velmi útulný, moderně zařízený apartmán, má předsíň, 

obývací pokoj s rozkládací sedací soupravou, malá 

kuchyňka se sporákem, mikrovlnou troubou. Balkón.  

Ložnice s dvěma lůžky. Koupelna s vanou, samostatné WC. 

Možnost parkování v garáži.   

 

 

Apartmán GERLINDE pro 2-4 osoby, /35m2/, 3. patro  
Předsíň, obývací místnost s kuchyňským koutem vybaveným myčkou na nádobí, mikrovlnou 
troubou, sporákem. Sedací souprava se da rozložit, patrová postel. Koupelna se sprchovým 
koutem, toaletou. Dva balkóny. Moznost parkováni v podzemní garáži.    

Apartmán EDITH pro 2-4 osoby, /30 m2/, 1. patro 
Apartmán má předsíň, obývací pokoj s kuchyňským koutem a se 
dvěma rozkládacími gauči pro 2-4 osoby, koupelnu se sprchovým 
koutem a WC, Sat-TV, balkon. K tomuto apartmánu náleží jedno 
parkovací místo v podzemních garážích.  

 

 



V domě Sonnleitn se nachází: 

 

Apartmán EVA pro 4-6 osoby, /55 m2/, 2. patro 

Předsíň s vestavěnými skříněmi. Dvě samostatné ložnice (jedna s manželskou postelí, druhá 

se dvěma patrovými postelemi). Koupelna s vanou, toaletou. Obývací místnost s 

kuchyňským koutem, sporák s troubou, myčka nádobí, rohová sedačka se nedá rozložit, 

velký balkón. Možnost parkování na parkovišti. 

 

 
Apartmán SÁRA pro 2 + 2 osoby, /28 m2/, 2.patro  
Malý apartmán s obývacím pokojem se skříňovou postelí a rozkládacím gaučem, 
s kuchyňským koutem, koupelna, WC, chodba, TV. Ideální pro 2 dospělé a 2 děti, max 3 
dospělé 

 

Carinthia apartmány – zima 2020/2021 

 
Na místě klient hradí v EUR:       
                                   

Kurtaxa  - 2,60 € dospělá osoba nad 16 let / den 
Energie   - dle spotřeby 

 

Závěrečný 

5.12.-10.12. 10.-13.12. 13.12.-20.12. 26.12.-5.1. 5.1.-23.1. 23.1.-13.3. úklid

20.- 26.12. YSS 13.3.- 10.4.

Dorothea, Edith, 2-4 osoby 2.400,- 2.650,- 2.750,- 4.690,- 2.950,- 3.890,- 1.550,-

Eveline, Silvia, 

Sára, Gerlinda

Eva 4-6 osob 2.800,- 3.050,- 3.350,- 5.200,- 3.550,- 4.490,- 1.950,-

Cena za apartmán / noc


