VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Jednodenní lyžařské zájezdy
Rakousko - Semmering - Stuhleck

 VHODNÉ I PRO BĚŽKAŘE

Alpský lyžařský skiareál, cca 90 km pod Vídní. Nadmořská výška skiareálu 1640 - 700 m.n.m. 24 km sjezdovek (18 km lehkých, 6 km červených vč. FIS
sjezdovky), 10 lanovek a vleků, dostatek sněhových děl = garance sněhu. K tomu snowpark a nádherné panorama Vám zajistí nezapomenutelný den.
Pro milovníky běžeckého lyžování je Semmering spojen panoramatickou běžkařskou dráhou s Wechselem, čeká Vás přes 100 km udržovaných tratí.
Termíny zájezdů:
Program:
Cena zájezdu:
Cena zahrnuje:
Cena nezahrnuje:
Cena skipasu:
Nástupní místa:

1.2.2014 a 1.3.2014
v časných ranních hodinách odjezd z ČR (ČT cca ve 4 ráno), příjezd do Spittal am Semmering před 9 hodinou, celodenní
lyžování, cca v 17 hodin odjezd zpět do ČR.
890,- Kč/os.
dopravu a technického průvodce.
pojištění léčebných výloh pro sportovce 40 Kč/os/den a skipas
39€, junior (1995-98) - 34€, dítě (1999-2008) - 20€.
Vysoké Mýto, Choceň, (Žamberk a Letohrad + 100 Kč), Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Litomyšl, Svitavy, Letovice, Brno.
(Lanškroun, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové + 100 Kč).
Při skupině více jak 8 osob se příplatek neplatí.

Adventní zájezdy 2013
Termíny zájezdů:
Cena zájezdu:
Cena zahrnuje:

Adventní Vídeň a zámek Schönnbrunn

1.12.2013, 8.12.2013 a 21.12.2013
799,- Kč/os.
dopravu, průvodce a pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh (40 Kč/os./den), metro, vstupné.
Odjezdová místa viz. zájezd Rakousko-Semmerink-Stuhleck.

Adventní Norimberk

Termíny zájezdů: 30.11.2013 a 21 .12.2013
Cena zájezdu:
999,- Kč/os.
Cena zahrnuje:
dopravu lux. klim. busem, průvodce, pojištění proti úpadku CK.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh (40 Kč/os./den), vstupné.
Odjezdová místa viz. odjezdová trasa Východní Čechy - Praha - Rozvadov.

Adventní Salzburg a Solná komora

Při objednávání a realizaci platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Lenka Čížová (na přihlášce a webových stránkách).
Garantem zájezdů je Cestovní kancelář Lenka Čížová, pojistila Evropská cestovní pojišťovna č.smlouvy 1180000114, IČO: 662 79 631.
First moment

sleva ze základní ceny zájezdu, při úhradě minimálně 30%
do 1.11.2013 - sleva 5%
do 20.12.2013 - sleva 3%

Pojištění léčebných výloh v zahraničí ALLIANZ (pro lyžaře na vyznačených sjezdovkách).
Zahrnuje: neomezené krytí léčebných výloh (vyjma zubaře) bez spoluúčasti, úrazové pojištění, pojištění zavazadel, poj. odpovědnosti za škodu ,
asistenční služby a stornovací poplatky max. 15.000/os. Více info v CK nebo na webových stránkách www.ck-cile.cz
Cena pojistného:

pro Evropu zahrnující sportovce max. na 7 dnů:
0-15 let - 120 Kč/dítě/zájezd,
15-70 let - 240 Kč/os./zájezd,
nad 70 let - 480,- Kč/os./zájezd.
1 denní pojistné pro sport - 40,-Kč/os. nekryje storno zájezdu.
Zejména pro sportovce připojištění důrazně doporučujeme!!!

Skipasy:

jsou mimo cenu zájezdu (není-li uvedeno jinak), platí se průvodci na místě v €, tím se na ně nevztahují případné
stornopoplatky při zrušení zájezdu. Je na Vašem zvážení a momentální situaci, jaký skipas zaplatíte. Storno již zaplaceného
skipasu je možné pouze s lékařským potvrzením. Za počasí provozovatel neručí.
Ceny skipasů jsou předběžné, mohou doznat malých změn, platí pro skupinu od 20 osob.
Skipasy jsou nepřenosné, děti musí mít helmu a doprovod.
Nárok na slevy si musí držitel prokazovat dokladem (pasem či OP).
Zaplacením skipasu souhlasíte s dodržováním řádu provozovatelů (za nepřístojné chování můžete být vyloučeni ze sjezdovky
bez náhrady, nebo pokutováni, atd.).
Doprava :
je zajištěna klimatizovanými autobusy s WC, videem a možností nákupu teplých i studených nápojů od řidičů. Svozy na trasu
jsou zajišťovány osobními automobily a mikrobusy.
Odjezdová místa: Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Chrudim, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady, Praha, Plzeň.
Svozy a rozvozy:
+ 200 Kč - Lanškroun, Moravská Třebová, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Choceň, Žamberk, Letohrad, Vamberk, Rychnov nad
Kněžnou, Jaroměř, Hořice, Česká Skalice, Kostelec nad Orlicí, Týniště n.O., Třebechovice, Chlumec nad Cidlinou, Nymburk,
Lysá nad Laben, Kolín, Kutná Hora, Čáslav, Český Brod, Heřmanův Městec, Přelouč.
+ 300 Kč - Náchod, Nové Město nad Metují, Opočno, Dobruška, Červený Kostelec, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem,
Zruč nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Polička, Golčův Jeníkov.
Skupiny nad 8 osob bez příplatků.
Trasa:
je orientační, stejně jako uvedené km, převážně preferujeme nejrychlejší trasu:
Východní Čechy - Praha - Rozvadov - Mnichov:
		
- Kufstein - Innsbruck -- Brixen - Plose (z Prahy cca 640 km) - Auronzo (720 km)
		
- Kufstein - Innsbruck - Bolzano - Klausen (z Prahy 640 km) - Folgaria (750 km) - Tonale (770 km)
Východní Čechy - Praha - Dolní Dvoříště - Linec Salzburg - Lofer (z Prahy cca 430 km)
Skupiny:
pro skupiny platí slevy z ceny - skupina nad 10 osob - 11. osoba dostane 50% slevu, skupina nad 20 osob - 21. osoba jede
zdarma. Nástupní místo skupiny je možné dle dohody.
Lze zajistit výhodné skupinové ubytování v Alpách, v různých kategoriích.
Pro skupiny nabízíme programy upravené dle požadavků.

Veškeré programy a ceny skipasů jsou orientační, změna je možná.

KONTAKTY

Oberndorf - romantická kaple, kde vznikla píseň Tichá noc, Salzburg - procházka historickým centrem města s vánočními trhy, Bad Vigaun,
návštěva termálních, Bad Ischl - návštěva slavné císařské vily, adventní jízda lodí po vyzdobéném jezeře Wolfgangsee z městečka St. Gilgen do
St. Wolfgangu, kde se koná jeden z nejkrásnějších adventních trhů v Rakousku.
Termín zájezdu:
13.12.-16.12.2013
Cena zájezdu:
2599,- Kč/os.
Cena zahrnuje:
dopravu busem, 1x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích s příslušenstvím, snídani, průvodce, pojištění proti úpadku CK,
vjezdové povolení do Salzburgu.
Cena nezahrnuje: vstupy, komplexní pojištění (děti do 15 let 75 Kč, dospělí 150 Kč, osoby nad 70 let 300 Kč).

Náš velký vyhledávač zájezdů:

www.ubytovani-alpy.com

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Lenka Čížová

Cestovní kancelář ČiLe
Lenka ČÍžová
Hýblova 286
560 02 Česká Třebová
www.ck-cile.cz
e-mail: info@ck-cile.cz
tel: + 420 777 025 093
fax: +420 464 600 511

Přidejte se k nám na facebooku

http://www.facebook.com/skisafari
Provizní prodejce:

LYŽOVÁNÍ V ALPÁCH
ZIMA 2014
S ODJEZDEM Z VÝCH ODNÍC H Č EC H A P R A HY

Rakousko - Skicirkus Saalbach - Hinterglemm Leogang
Weißbach bei Lofer, hotel Frohnwies ***
Poloha hotelu:

Vybavení hotelu:
Pokoje:
Strava:

 prodloužený víkend
 sauna v ceně
 6 hodin jízdy z Prahy

Itálie - Passo Tonale - Ponte di Legno
Fucine Ossana - hotel Santoni***

 perfektní lyžování za super ceny
 výhodné ceny skipasů
 denní i noční přejezd

Itálie - Dolomity - Auronzo di Cadore
Hotel Galeno **
Poloha hotelu:

 noční i denní přejezd

v malebném Weißbachu pod Loferem, 9 km
od skiareálu Loferer Alm, 18 km od Skicirkusu
Saalbach/Hinterglem/Leogang - jeden z nejlepších
rakouských skiareálů. Skiareály Maria Alm/
Hochkönigsreich či Zell am See/Kaprun (ledovec)
jsou nedaleko.
Nedaleko hotelu je sáňkařská dráha, běžecké stopy
či curling.
útulný rodinný hotel v tradičním alpském stylu,
restaurace, parkoviště, malá sauna, lyžařská
místnost, wi-fi, obchod 5 minut pěšky.
2-4 lůžkové pokoje s příslušentvím, TV, telefonem,
převážně s balkonem.
výborná kuchyně, snídaně bufet, večeře výběr
z menu, 3 chody.

Vybavení hotelu:
Pokoje:
Strava:
V dosahu:

1.den: ve večerních až nočních odjezd z ČR, směr Praha - Č.Budějovice - Linec - Salburg - Lofer, z Prahy cca o půlnoci.
* Denní přejezd - odjez ráno, dle trasy, z Prahy cca v 11 hodin dopoledne, navečer příjezd do hotelu, ubytování, večeře.
2.den: příjezd do oblasti SAALBACH-HINTERGLEMM, celodenní lyžování dojezd do hotelu, večeře.
* Snídaně, dojezd na lyžování, celodenní lyžování, večeře.
3.den: snídaně, přejezd do Leogangu celodenní lyžování, výjezd na Asitz a nástup na slavný Skicirkus SAALBACH-HINTERGLEMM
-LEOGANG, celodenní lyžování s možností sjet si celou Rakouskou “Sella Rondu”, návrat do hotelu, večeře.
4.den: snídaně, vyklizení pokojů, přejezd autobusem do Leogangu, celodenní lyžování SAALBACH-HINTERGLEMM-LEOGANG,
po lyžování odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních nočních hodinách, do Prahy cca ve 23 hodin, dále dle trasy.

Číslo zájezdu
Termín
Cena
dnů lyžování/noclehů
Lo 1402
13.2.-17.2.2014
3.990,- Kč/os.
3/2
Lo 1406 *
6.-10.3.2014
5.190,- Kč/os.
3/3 - denní přejezd
Slevy a příplatky: na děti se dvěmi platícími osobami na pokoji: 2-5 let sleva 1000,- Kč, 5-14 let sleva 600,- Kč. Jednolůžkový pokoj příplatek 590,- Kč.
Cena zahrnuje:
2(*3) noclehy s polopenzí (snídaně, večeře), taxy, používání sauny, dopravu na zájezd autobusem CK, dopravu k vlekům, technický
doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh, skipas.
Skipas Saalbach/Hinterglemm - SKICIRKUS /3dny při skupině nad 20 osob: 105 €, junior (1995-97) 77 €, děti (1998-2007) 52 €
Skiregion SKICIRKUS Saalbach/Hinterglemm: 200 km sjezdovek, 55 lanovek a vleků, snow parky.
Slavný SKICIRKUS OKRUH: 40 km, 5 hod. jízdy, 7.240 m celkové převýšení.
SKICIRKUS SAALBACH: menší okruh - 23 km, 3 hodiny jízdy, 3.848 m celkové převýšení.

Itálie - Dolomity - Folgaria
Hotel Miramonti Park***
Poloha hotelu:

Vybavení hotelu:
Pokoje:
Strava:

 na skibusu
 krásné městečko
 denní přejezd

útulný rodinný hotel pár minut od centra
středověkého městečka i od ledové haly.
Skibusová zastávka je 50 m od hotelu,
vleky 800 m.
bar, TV místnost, restaurace, wi-fi v lobby a hrací
místnost, parkoviště.
2 - 4 lůžkové pokoje s příslušentvím, TV,
telefonem, sejfem, převážně s balkonem.
snídaně buffet, večeře je salátový buffet a výběr
ze dvou předkrmů a dvou hlavních chodů.

Autobusový zájezd DOLOMITY - FOLGARIA
Program:

 skisafari = každý den jiný skiareál

v překrásném údolí Cadore, 500 m od skiareálu Monte
Agudo, městečku Auronzo (centrum 10 minut chůze),
cca 25 km od Cortiny Ampezzo, 20 km od jezera Misurina
pod Tre Cime di Lavaredo (srdce Dolomit) s překrásnými
panoramaty.
útulný, jednodušší hotel, k dispozici bar, restaurace,
parkoviště, výtah, wi-fi, terasa, dětský koutek,
společenská místnost s TV, výtah.
2-4 lůžkové pokoje s příslušentvím a telefonem.
Italská kuchyně, snídaně jednoduchý bufet, večeře menu.
skiareály Monte Agudo (500 m od hotelu), Misurina
(Col da Varda) - 20 km není propojeno skibusem, Cortina
Ampezzo (25 km).

Autobusový zájezd - lyžování PLOSE - MISURINA - AURONZO (popř. CORTINA AMPEZZO)
Program:

Autobusový zájezd SAALBACH - HINTERGLEMM - LEOGANG
Program:

 skipas v ceně

1. den: odjezd v časných ranních hodinách směr Praha - Rozvadov - Brenner - Rovereto - Folgaria,
příjezd navečer, ubytování, večeře.
2.- 3. den: po snídani lyžování ve Folgarii, večeře.
4. den: po snídani vyklizení pokojů, celodenní lyžování, po lyžování v 16:30 hodin odjezd zpět do ČR.
5.den: návrat v nočních hodinách. Praha cca v 2 hodiny, dále dle trasy.

Číslo zájezdu
Termín
Cena
Dnů lyžování/noclehů
Fo 1404
23. - 28.2.2014
6690,- Kč /os.
4/4 denní přejezd
Slevy a příplatky: sleva pro děti od 2 - 12 let na 3 a 4 lůžku: 700 Kč.
Cena zahrnuje:
4 noclehy s polopenzí (snídaně, večeře), taxy, dopravu na zájezd autobusem CK, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a skipas.
Skipas na 4 dny:
junioři (nar. mezi 30.11.1997 - 30.11.2005) - 85 €, senioři (nar. před 30.11.1948) - 100 €, dospělí - 119 €.
Skipasy kupuje hromadně průvodce, peníze vybírá na místě v €. Děti narozené po 30.11.2005 lyžují s rodiči zdarma.
Skiareál Folgaria nabízí 70 km sjezdových tratí všech obtížností, 35 km běžeckých tras, snowpark, 100% pokrytí systémem umělého
zasněžování, sáňkařskou dráhu. Méně lidí, časté slunce, ...

Slunečné údolí - Val di Sole je jednou z nejoblíbenějších lokalit v Dolomitech. Široké slunné svahy v sedle Passo Tonale i hluboké stinné sjezdovky
u Ponte di Legno - Temu. Každý lyžař si vybere pro sebe vhodné podmínky, výborné i pro rodiny s dětmi. Dobré sněhové podmínky garantuje ledovec
Pressena 3.016 m.n.m.
Poloha hotelu:
v centru městečka Fucine Ossana, které je cca 15 km pod Passo Tonale, v klidné a slunečné lokalitě, nedaleko je zimní cesta
podél říčky Noce.
Vybavení hotelu: restaurace, bar, TV místností, parkoviště, internetový koutek, solárium (za příplatek).
Pokoje:
prostorné a světlé 2 lůžkové s možností 1-2 přistýlek, s koupelnou, TV, trezorem, balkonem a fénem.
Strava:
výborná polopenze, snídaně buffet, večeře salátový buffet a menu výběr ze 3 chodů.

Autobusový zájezd PASSO TONALE-PONTE DI LEGNO - TEMU
Program:

odjezd dle termínu, u denních přejezdů v ranních hodinách, u nočních přejezdů ve večerních hodinách.
Příjezd do hotelu u denních přejezdů na večeři, u nočních přejezdů přijezd ke sjezdovce, celodenní lyžování a pak teprve odjezd
na ubytování s večeří.
3 - 4 dny lyžování Adamello Ski, kdy nás bus CK po snídani doveze až do Passo Tonale, přímo k vlekům, po lyžování cca v 16:30
odjezd zpět do hotelu na večeři.
Poslední den po lyžování převlečení a odjezd zpět do ČR, návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách.

Číslo
Termín
Cena
Cena
Cena
Cena
Nocí v hotelu/dnů lyžování
zájezdu
dospělí
dítě do 3 let
dítě 3 - 6 let.
dítě 6 - 16 let.
1401
7.2. - 12.2.2014 5990,- Kč/os. 2590,- Kč/os. 4290,- Kč/os. 5190,- Kč/os.
3 noci/ 4 dny
1403
19.2. - 23.2. 2014 5990,- Kč/os. 2590,- Kč/os. 4290,- Kč/os. 5190,- Kč/os. 3 noci/ 3 dny denní přejezd
1407
8.3. - 13.3. 2014 6990,- Kč/os. 2590,- Kč/os. 4790,- Kč/os. 6190,- Kč/os. 4 noci/ 4 dny denní přejezd
1408
11.3. - 16.3. 2014 5990,- Kč/os. 2590,- Kč/os. 4290,- Kč/os. 5190,- Kč/os.
3 noci/ 4 dny
Slevy a příplatky: na slevu má nárok dítě, které do dne odjezdu nedovrší danou věkovou hranici.
Příplatek za jednolůžkový pokoj + 800 Kč/pobyt.
Cena zahrnuje:
3 - 4x ubytování dle termínu ve *** hotelu s polopenzí (snídaně a večeře), dopravu do Fucine a zpět, každodenní dopravu od
hotelu do sedla Passo Tonale a po lyžování zpět, delegáta v místě pobytu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh pro lyžaře vč. pojištění storna a odpovědnosti, skipasy.

Číslo zájezdu
Termín
Cena se skipasem
Cena bez skipasu
Dnů lyžování/noclehů
AU 1405
28.2.-5.3.2014
8790,- Kč/os.
6290,- Kč/os.
4/3
Slevy a příplatky: jednolůžkový pokoj příplatek 1500 Kč/os., balkon příplatek 500 Kč/pokoj.
Dítě do 8 let (nar. po 30.11.2005) sleva 1800 Kč z ceny se skipasem (se 2 dospělými na pokoji).
Dítě do 12 let se dvěma platícíma na pokoji sleva 1250 Kč z ceny se skipasem (se 2 dospělými na pokoji).
Dítě do 16 let (nar. po 30.11.1997) sleva 250 Kč z ceny se skipasem (se 2 dospělými na pokoji).
Cena zahrnuje:
3 noclehy s polopenzí (snídaně, večeře), 3x skipass Auronzo - Misurina, 1x skipas Plose, taxy, dopravu busem, technický
doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh pro lyžaře, skipas Cortina Ampezzo +40 €.
Skiareál Auronzo - Misurina: 2 nepropojené skiareály - Misurina - Col da Varda - jeden z panoramaticky nejúchvatnějších skiareálů pod Tre Cime di
Lavaredo a masivem Cadini nad jezerem Misurina, 10 km sjezdovek (1 černá, 3 červené a modrá dětská), 25 km běžkařských tras.
Monte Agudo
- skiarál 300 m od hotelu, 12 km sjezdovek, 2 červené, 1 modrá, školička.
Plose
- 43 km sjezdovek, vč. 9 km dlouhé Trametsch.
Cortina Ampezzo - královna Dolomit, 140 km sjezdovek

Itálie - Dolomiti Superski - Val Gardena, Plose
Klausen - hotel Rierhof ***
Poloha hotelu:

Ceny skipasů:

Junioři (30.11.1997 - 30.11.2005)
Dospělí
3 denní skipas Adamello
2290,- Kč/os.
2890,- Kč/os.
4 denní skipas Adamello
2990,- Kč/os.
3690,- Kč/os.
Dítě narozené po 30.11.2005 s 1 platícím - lyžuje zdarma. Výhodné skupinové ceny, nutné je zaplatit před odjezdem v ČR.
Nejsou z nich možné již žádné další slevy (ani seniorské). Chipový skipas 5 €/ vratná kauce, platí se na místě.
Skipas Adamello Ski platí pro celou oblast Passo Tonale - Ponte di Legno - Temu, vč. ledovce Pressena.
Celkové převýšení skiareálu je 1761 m a garantuje dobré sněhové podmínky do dubna/května. Celkem 64 km sjezdových tratí, pokrytých systémem
umělého zasněžování. 11 km černé (vč. slavné Paradiso), 41 km červené, 12 km modré sjezdovky.

1.den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2.den: ráno příjezd do skiareálu Plose nad Brixenem, celodenní lyžování v populárním skiareálu (skipas v ceně), navečer
přejezd do hotelu na večeři.
3.den: snídaně, zájemci odjezd busem do Cortiny Ampezzo (skipass příplatek cca 40 €), ostatní lyžování na Monte Agudo
nedaleko hotelu (skipas v ceně).
4.den: snídaně, odjezd busem lyžování Misurina - Col da Varda (skipas v ceně), návrat do hotelu na večeři.
5.den: snídaně, vyklizení pokojů, uložení zavazadel ve spol. místnosti, celodenní lyžování Monte Agudo (skipas v ceně),
navečer převlečení v hotelu a odjezd zpět do ČR.
6.den: návrat v nočních až časných ranních hodinách.

Vybavení hotelu:

Pokoje:
Strava:

 SKISAFARI / WELLNESS
 pro lyžaře i nelyžaře
 denní přejezd

v překrásném středověkém městečku Klausen/Chiusa,
nedalko centra (3 min. pěšky), ve slunné italské oblasti,
v březnu je veliká pravděpodobnost slunnečného počasí.
Nelyžaři mohou objevovat krásy středověkých hradů,
malebné uličky, shopping a wellness v hotelu. Popřípadě
množství běžeckých tras.
Lyžaře každý den dovezeme do nedaleké Val Gardeny
- Alpe di Siusi, kde je 154 km sjezdovek. Je možné také
absolvovat slavný okruh Sella Ronda - Dolomiti Superski.
wellness hotel je složený ze 4 budov v jednom areálu, je
vybavený krytým bazénem, dětským bazénem, whirlpool,
saunami, párami, možnost masáží (za příplatek), dětským
koutkem, restaurací, parkovištěm, wi-fi, atd.
2 - 4 lůžkové, všechny s příslušenstvím, sat - TV, telefonem, některé s balkonem.
formou výborné polopenze: bohatá snídaně, večeře 4 chodové menu (salátový bufet, předkrm, hlavní chod a dezert).

Autobusový zájezd DOLOMITI SUPERSKI - VAL GARDENA - PLOSE
Program:

Číslo zájezdu
1409
Slevy a příplatky:
Cena zahrnuje:

1. den: odjezd v časných ranních hodinách směr Praha - Rozvadov - Brenner - Klausen, příjezd navečer, ubytování, večeře.
2.- 3. den: po snídani odjezd na lyžování do Selva/Wolkenstein, celodenní lyžování ve Val Gardeně/Alpe di Siusi, návrat na večeři.
4. den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd na Plose, nelyžaři stráví den v malebném Brixenu (historické město, lázně atd.), po
lyžování v 16:30 hodin odjezd zpět do ČR. Návrat do Prahy kolem půlnoci, dále dle trasy.
Termín

Cena
dospělí
6790,- Kč/os.

Cena
dítě do 3 let
2590,- Kč /os.

Cena
dítě do 8 let
4690,- Kč/os.

Cena
dítě 6 - 16 let.
5590,- Kč/os.

13. - 17.3.2014
jednolůžkový pokoj: + 990 Kč
3 noclehy s polopenzí (bohaté snídaně, večeře), používání wellness v hotelu (sauny, páry), dopravu do Val Gardeny, taxy,
dopravu na zájezd autobusem CK, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh a skipas.
Skipas (2 dny Val Gardena +1 den Plose):
junioři (nar. mezi 30.11.1997 - 30.11.2005) - 92,- €, senioři (nar. před 30.11.1948) - 110,- €, dospělí - 130,- €.
Platí se průvodci na místě v Euro. Děti narozené po 30.11.2005 lyžují s rodiči zdarma.
Plose: 43 km sjezdovek vč. 9 km dlouhé sjezdovky Trametsch, Seiser Alm: 60 km sjezdovek, Val Gardena: 115 km sjezdovek vč. FIS v St. Christině.

