
 

Pension Baranek 
Kellnerfeldstraße 19, A-5710 Kaprun 

Frühstückpension Baranek  o celkové 

kapacitě 50 lůžek se nachází přímo v obci  

Kaprun,   v nadmořské výšce 780m.   

Telefon:+420 777 201 423 

Okolí: 

- lyžařský vlek Maiskogel asi 1 km 

- zastávka skibusu 280 m 

- běžkařské tratě 800 m 

- ledovec Kitzsteinhorn 5 km. 

- obchody 350 m 

- restaurace 30 m 

- železniční stanice Zell am See 7 km 

- Leogang 27 km 

 

Ubytování: 

• Typ A - Dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou 

(sprcha+WC),  k dispozici  balkon, telefon, TV, vysoušeč 

vlasů.   

Přistýlka na vyžádání. 

Snídaně formou bufetu v ceně ubytování. 

K dispozici celkem 9 pokojů 

 

• Typ B - Studio – dvoulůžkový pokoj s možností přistýlky ,  

s vlastní koupenou (sprcha+WC)  s kuchyňskou linkou, 

jídelním koutem.  

K dispozici  balkon, lednička, , telefon, TV, vysoušeč vlasů.  

Snídaně formou bufetu za příplatek. 

K dispozic celkem 3 studia. 

 

• Typ  C - Apartmán pro 2-4 osoby s vlastní koupelnou (vana+WC 

nebo sprcha+WC), 1x obývací místnost s kuchyňskou linkou, jídelním 

koutem a rozkládacím dvojlůžkem, samostatná ložnice se 2 lůžky. 

K dispozici balkon, lednička,  telefon, TV, vysoušeč vlasů.   

Snídaně formou bufetu za příplatek. K dispozici je celkem  5 

apartmánů. 



Vybavení  penzionu a další služby 

Recepce, TV místnost, klubovna, internetový 

koutek, WiFi zdarma, snídaňová místnost, 

úschovna lyží a bot, kolárna, parkoviště zdarma.  

Finská sauna a infrasauna s relaxační místností, 

fittness místnost se stolním tenisem a  šipkami. 

Doplňkové služby a informace 

Dětská postýlka na vyžádání za poplatek, vysoká 

židle, dětská videa, pronájem her.  

Pension je nekuřácký a domácí zvířata nejsou 

povolena. 

Délka pobytu, nástup na pobyt 

Minimální délka pobytu je 3, 4 nebo 7 nocí. 

Nástupní den je sobota. Ubytování je možné od 

16,00 hod. Pokoje je nutno uvolnit do 10,00 hod. Zkrácené pobyty po předchozí  dohodě. 

Maiskogel Kaprun (vzdálenost cca 1 km) 
Nadmořská výška 760 - 1550 m.n.m.  
Počet lanovek 3  
Počet vleků 1  
Obtížnost sjezdovek 4km 6km 10km 0  
Celková délka sjezdovek 20 km  
 
Ledovec Kitzsteinhorn Kaprun (vzdálenost cca 5,5 km) 
Nadmořská výška 900 - 3029 m.n.m.  
Počet kabinek 2 + 2  
Počet lanovek 4  
Počet vleků 11  
Obtížnost sjezdovek 0km 19km 21km 0  
Celková délka sjezdovek 40 km  
 
Schmittenhöhe Zell am See (vzdálenost cca 5,5 km) 
Nadmořská výška 750 - 2000 m.n.m.  
Počet kabinek 2 + 4  
Počet lanovek 10  
Počet vleků 12  
Obtížnost sjezdovek 25km 27km 25km 0  
Celková délka sjezdovek 77 km  


