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LYŽAŘSKÉ AUTOBUSOVÉ ZÁJEZDY
ITÁLIE

Lyžařské středisko TARVISIO: Monte Lussari
 
Romantické ubytování přímo na sjezdovce (na kopci). 
Levný zájezd, cena již včetně skipasu a polopenze. 
Krátká dojezdová vzdálenost, jarní prázdniny.  
Lyžařské středisko Tarvisio–Monte Lussari se nachází v regionu Friuli Venezia Giulia v severový-
chodním cípu Itálie v  srdci Julských Alp na pomezí Itálie, Rakouska a  Slovinska.  Areál je z  ČR 
rychle dostupný.
Skiareál Monte Lussari: má 33 km sjezdovek, 100% zasněžovaný skiareál, 14 km modrých, 
11 km červených a  8 km černých. Děti mohou využít funpark. Součástí areálu je perfektní 
a technicky propracovaná sjezdovka Prampero o délce 3 920 m, kde se jezdí světové poháry. Ne 
nadarmo se říká, že je jednou z nejkrásnějších v Alpách. Pod kopcem lze využít 60 km běžeckých 
tras. K horským hotelům nelze dojet autobusem, vede sem pouze kabinová lanovka (v provozu 9.00–16.00). Jsou v centru ministřediska s romantickým 
svatým místem Santuario del Monte Lussari a několika obchůdky a restauracemi. Jako bonus se tu nabízí krásná panoramata a romantické výhledy na 
východ i západ slunce.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, třídenní skipas pro oblast Monte Lussari–Tarvisio, 2x ubytování ve 2–4 lůžkových pokojích 
s příslušenstvím v hotelu dle výběru, 2x polopenzi, služby technického doprovodu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (2 € os./den), příplatek za jednolůžkový pokoj: 3 000 Kč/
pobyt.
***Hotel Rododendro se nachází přímo na svahu na hoře Monte Lussari a garantuje jedinečnou šanci sjet po ránu první „manchester“. Jedná se o dvě 
vedle sebe stojící budovy. Útulné, čisté s výbornou kuchyní. 
Vybavení hotelu: panoramatická terasa, společenský prostor v patře hotelu, wifi v baru. Bar a restaurace v objektu.
Pokoje: pro 2–4 osoby (3. a 4. postele mohou být patrové), s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha nebo vana), TV, telefon.
Stravování: výborná polopenze (italská kuchyně) – snídaně (bufetový stůl), večeře (menu o třech chodech).
1. den: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová okolo 21.00, z Prahy okolo půlnoci**) směrem Hradec Králové, Praha, České Budějovice.
2. den: Ráno přijedeme pod lanovku do Camporosso a  vyjedeme na kopec. Po uložení zavazadel v  hotelu se můžeme převléci ve společných 
prostorách a poté nás čeká celodenní lyžování. Odpoledne se ubytujeme a navečeříme. 
3. den: Po snídani nás čeká celodenní lyžování. Po návratu do hotelu večeře.
4. den: Po snídani a vyklizení pokojů strávíme celý den lyžováním. Odpoledne se v hotelu převlečeme, naložíme zavazadla a odjedeme do ČR
5. den: Návrat do ČR v nočních až časných ranních hodinách (Praha okolo 24.00, Česká Třebová okolo 3.00**), další dle trasy.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
9012020 9.–13. 1. 2020 7 490 Kč 3/2 A (+ Tábor, České Budějovice)
6022020 6.–10. 2. 2020 7 990 Kč 3/2 A (+ Tábor, České Budějovice)

Slevy a příplatky:
Sleva na dítě (nar. 2013–2017) a na seniora (nar. 1945 a dříve): v únoru 2000 Kč, v lednu 1 400 Kč (tuto slevu lze sčítat s následujícími slevami).
Sleva na 1. i 2. dítě do 10 let na 3. a 4. lůžku se dvěma platícími na pokoji: 900 Kč.
Sleva na 3. a 4. lůžko dospělí: 300 Kč.
**Locanda Al Convento se nachází přímo na svahu na hoře Monte Lussari a garantuje jedinečnou šanci sjet po ránu první „manchester“. Jedná se 
o několik vedle sebe stojících budov. Útulné, s výbornou kuchyní, některé pokoje jsou malé. Jedná se o horský hotel. Majitel mluví částečně česky. 
Vybavení: Restaurace, bar s TV, úschovna lyží, venkovní sluneční terasa.
Pokoje: pro 2–5 osob (3. a 4. postele mohou být patrové), k dispozici je i větší samostatná jednotka se třemi pokoji a vlastním příslušenstvím pro 12 
osob. Pokoje jsou s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha nebo vana), TV, telefon, internet, wifi.
Stravování: výborná polopenze (italská kuchyně) – snídaně bohatý bufetový stůl, večeře menu o dvou chodech, výběr z jídelního lístku.
1. den: Odjezd z ČR v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová okolo 23.00**) směrem Brno, Vídeň.
2. den - 4. den: viz. hotel Rododendro.
5. den: Návrat do ČR v pozdních nočních hodinách (Česká Třebová po půlnoci**), další dle trasy.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
23012020 23.–27. 1. 2020 7 290 Kč 3/2 B (+ Mikulov)
7022020/01 7.–11. 2. 2020 7 490 Kč 3/2 B (+ Mikulov)
13022020 13.–17. 2. 2020 7 490 Kč 3/2 B (+ Mikulov)
25022020 25.–28.2.2020 7 490 Kč 3/2 B (+ Mikulov)

Slevy a příplatky:
Sleva na dítě (nar. 2013–2017) a na seniora (nar. 1945 a dříve): 2000 Kč (tuto slevu lze sčítat s následujícími slevami).
Sleva na 1. i 2. dítě do 12,99 let na 3. a 4. lůžku se dvěma platícími na pokoji: 900 Kč.
Sleva na třetí a čtvrté lůžko pro dospělého: 300 Kč.
Další zákonné informace viz ***

Lyžařské středisko PASSO TONALE
Ponte di Legno, hotel*** La Roccia

 
Vysoko položená lokalita s ledovcem. 
Osvědčený hotel kousek od sjezdovky a stanice lanovky.
Jarní prázdniny východní Čechy. 
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 a Temu. Každý lyžař si vybere pro 
sebe vhodné podmínky, areál se skvěle hodí i pro rodiny s dětmi. Ledovec Presena (3 016 m n. m.) 
garantuje dobré sněhové podmínky až do dubna či května. Celkové převýšení skiareálu je 1 761 m.
Rodinný ***hotel La Roccia se nachází u silniční spojnice mezi Passo Tonale a Ponte di Legno 
asi 3 km pod Passo Tonale. Mezistanice lanovky spojující Ponte a Tonale je vzdálená asi 250 m, 
sjezdovka 150 m. Skibusy spojující obě lyžařská centra staví 100 m od hotelu. Od hotelu je krásný výhled na Pressenu a údolí Val Camonica.
Vybavení hotelu: ***hotel s recepcí, společenskou místností, restaurací a barem, lyžárnou, wifi v lobby.
Pokoje: útulné, zařízené dřevěným nábytkem, vybavené TV, trezorem, fénem a příslušenstvím, zřídka balkon. Čtyřlůžkové pokoje jsou s palandou.
Stravování: formou polopenze (snídaně kontinentální bufet včetně nápojů, večeře formou tříchodového menu se salátovým bufetovým stolem). 
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 17.00**) směrem Praha, Plzeň, Mnichov, Brenner.
2. den: Ráno přijedeme do hotelu, kde se převlečeme ve společenské místnosti. Poté vyrazíme na celodenní lyžování. Večer se ubytujeme a povečeříme v hotelu.



3.–4. den (*3.–8. den): Po snídani budeme celý den lyžovat ve ski regionu Adamello. Po návratu do hotelu nás čeká večeře.
5. den (*9. den): Po snídani vyklidíme pokoje a celý den strávíme lyžováním. Poté se v hotelu převlečeme a vyrazíme do ČR.
6. den (*10. den): Příjezd do ČR v časných ranních hodinách (Praha okolo 4.00, Česká Třebová okolo 7.00**), další dle trasy.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
7022020/02 7.–12. 2. 2020 7 390 Kč 4/3 A (+ Plzeň, Beroun, Rozvadov)
11022020 11.–16. 2. 2020 7 390 Kč 4/3 A (+ Plzeň, Beroun, Rozvadov)
*7022020/03 7.–16. 2. 2020 11 990 Kč 8/7* A (+ Plzeň, Beroun, Rozvadov)

Slevy a příplatky:
Sleva na dítě do 5,99 let na 3. a 4. lůžku se dvěma platícími dospělými na pokoji: 1 800 Kč/ 3 noci, *4200 / 7 nocí.
Sleva na dospělou osobu na třetím a čtvrtém lůžku: 300 Kč / 3 noci, *700 Kč / 7 nocí.
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1 800/*4 200 Kč;
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, 3x/*7x ubytování ve 2–4lůžkových pokojích s příslušenstvím v ***hotelu, 3x/*7x polopenzi, 
služby technického doprovodu, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif III.), pobytové taxy (2 €/os./noc), skipasy Adamello Ski.
Skieareál Passo Tonale–Ponte di Legno: celkem 100 km sjezdových tratí, pokrytých systémem umělého zasněžování. 11 km černých (včetně slavné 
Paradiso), 59 km červených, 30 km modrých sjezdovek.
Ceny čtyřdenního skipasu Adamello Ski: 168 € dospělý, 117 € mládež (nar. 30. 11. 2003–30. 11. 2011), dítě narozené po 30. 11. 2011 v doprovodu 
rodičů zdarma.
Cena sedmidenního skipasu Adamello Ski: 249 € dospělý, 176 € mládež (nar. 30. 11. 2003–30. 11. 2011), dítě narozené po 30. 11. 2011 
v doprovodu rodičů zdarma.
Pojištění skipasů na storno 2,5 €/den.
Další zákonné informace viz ***

Lyžařské středisko DOLOMITI SUPERSKI
Sella Ronda, Val di Fassa, hotel** Santa Maria ad Nives

 
Dolomitské skisafari = pokaždé jiná sjezdovka. 
Nejslavnější tratě světových pohárů.
Hotel Santa Maria ad Nives se nachází ve vesničce Penia di Canazei. Jedná se o jednodušší hotel, 
několik u sebe stojících budov. Nabízí ubytování v prostorných pokojích, zařízených v horském 
stylu. Hotel se nachází ve výšce asi 1 500 m n. m. a nabízí úchvatné výhledy na okolní masivy 
Dolomit, leží pod masivem samotné Marmolady, asi 500 m od centra Alba di Canazei, 2,5 km od 
krásného a rušného Canazei. 100 m od skibusu (1,5 €, do mírného kopce). Výhodou je blízkost 
sjezdových tratí: 350 m od sjezdových tratí Alba di Canazei–Ciampac–Buffaure. Kabinová 
lanovka Canazei na Belvedere–Pordoi: 5 min skibusem (asi 2 km) s přímým napojením na okruh 
Sella Ronda. Minimarket Penia, bar asi 500 m.
Vybavení hotelu: recepce, restaurace, bar, společenská místnost, internet wifi, místnost s TV, herna (stolní tenis), výtah, lyžárna (vyhřívané sušáky), 
sluneční terasa, parkoviště.
Pokoje: pro 2–3 osoby s možností 2 přistýlek (3. a 4. postele mohou být patrové), s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha nebo vana), TV a fénem.
Stravování: polopenze: snídaně bufetový stůl, večeře tříchodová (předkrm buffet) a výběr ze 2 hlavních chodů.
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 18.00**) směrem Plzeň, Mnichov, Brenner, Bolzano.
2. den: Ráno přijedeme do hotelu, převlékneme se a půjdeme lyžovat. Stanice skibusu u napojení na Sella Rondu je asi 100 m od hotelu. Skiareál 
Buffaure asi 350 m. Po lyžování nás čeká ubytování a večeře.
3.–4. den: Po snídani celodenní lyžování, večeře.
Poloha hotelu je skvělá, je možné objet celou Sella Rondu (zelenou i v protisměru oranžovou), lyžovat v Arrabě na Marmoladě či na Belvederu–Passo 
Pordoi, sousedním údolím je i Val Gardena, dojet po lyžích lze i do Alta Badie. Lze využívat i méně frekventovaný areál Buffaure, přímo v Albě.
5. den: Po snídani vyklidíme pokoje a čeká nás ještě celodenní lyžování. Po lyžování převlečení v hotelu a odjezd zpět do ČR.
6. den: Návrat do ČR v časných ranních hodinách (Česká Třebová okolo 6.00**), další dle trasy.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
13032020 13.–18. 3. 2020 6 990 Kč 4/3 A (+ Plzeň, Beroun, Rozvadov)

Slevy:
Sleva na osobu na 3., 4. či 5. lůžku 500 Kč.
Sleva na dítě do 5,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 3 000 Kč/pobyt.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, 3x ubytování ve 2–3 lůžkových pokojích s možností až 2 přistýlek s příslušenstvím v **hotelu 
Santa Maria ad Nives, 3x polopenzi, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (1 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj 1500 Kč, 
skipass Dolomiti Superski.
Lyžařský areál Dolomiti Superski: zasněžené a slunné svahy, krásná příroda, největší lyžařská oblast v Itálii. 12 oblastí (Val di Fassa, Marmolada, 
Val Gardena, Alta Badia, …) s 1 200 km upravených sjezdovek (vše na jeden skipas). Přímé napojení na Sella Rondu: za celý den lze objet sedlo Sella 
v obou směrech na lyžích (20–22 km).
Lyžařský areál Val di Fassa–Carezza: je součástí Dolomiti Superski. Jeden z panoramaticky nejúchvatnějších areálů. Tvoří celou čtvrtinu Sella Rondy. 
Zahrnuje 7 lyžařských středisek, 210 km sjezdovek, 81 vleků. Střediska Buffaure, Karersee, Vigo di Fassa, Campitello, Canazei, Belvedere, Pass Pordoi, 
Pozza di Fassa, Canazei, ... Lyžujte na masivech Sasso Lungo, Marmolada, Sella či Rosengarten.
Ceny skipasů: cena čtyřdenního skipasu Val di Fassa–Carezza: 199 € dospělý, 139 € mládež (nar. po 30. 11. 2003), 179 € senior (nar. před 30. 11. 1954), 
dítě (nar. po 30. 11. 2011) v doprovodu rodičů zdarma;
Cena čtyřdenního skipasu Dolomiti Superski: 228 € dospělý, 159 € mládež (nar. po 30. 11. 2003), 205 € senior (nar. před 30. 11. 1954), dítě (nar. po 30. 
11. 2011) v doprovodu rodičů zdarma.
Další zákonné informace viz ***

RAKOUSKO

Lyžařské středisko SKICIRKUS SAALBACH–HINTER-
GLEMM a KAPRUN–ZELL AM SEE, hotel*** Wasserfall   

 
Denní přejezd. 
Hotel s wellness a výbornou kuchyní. 
Ledovcový areál i skicirkusy. 
Hotel Wasserfall leží v  srdci národního parku Vysoké Taury přímo pod třítisícovými vrcholy ve 
Fusch an der Großglocknerstraße. Do lyžařského střediska Zell am See jezdí občasný skibus.
Vybavení hotelu:  restaurace, wellness (sauna, parní komora, infrasauna), internet na pokoji 
(přes kabel), wifi v lobby, lyžárna, prádelna (za poplatek).
Pokoje: vybaveny sprchou, WC, fénem, TV, internetovou přípojkou, trezorem.
Stravování: polopenze (snídaně formou švédského stolu, tříchodové menu k večeři)
1. den: Odjezd v ranních hodinách (Česká Třebová okolo 7.00, Praha okolo 11.00) směrem České Budějovice, Salzburg. Večer příjezd do hotelu, kde nás 
po ubytování čeká dobrá večeře.
2. den: Po snídani odjedeme autobusem CK do Zell am See a Saalbachu na celodenní lyžování. Po lyžování odjezd do hotelu na večeři.
3. den: Po snídani odjedeme autobusem CK do Zell am See a Saalbachu na celodenní lyžování. Po lyžování odjezd do hotelu na večeři. Individuální 
zájemci mohou využívat skibus. Zell am See–Maiskogel–Kaprun jsou propojeny častými skibusy.



4. den: Po snídani vyklidíme pokoje a odjedeme autobusem na celodenní lyžování do Saalbachu, po lyžování odjezd zpět do ČR.
5. den: Návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách (Praha okolo 1.00, Česká Třebová okolo 4.00**) další dle trasy.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
5032020 5.–9. 3. 2020 6 290 Kč 3/3 A (+ Tábor, České Budějovice)

Slevy a příplatky:
Sleva na dítě do 5,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 3 000 Kč/pobyt.
Sleva na dítě do 11,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 1 200 Kč/pobyt.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, 3x ubytování ve 2–4 lůžkových pokojích s příslušenstvím, 3x snídani, 3x večeři, každodenní 
dopravu k vlekům do Zell am See a Saalbachu, použití wellness v hotelu; wifi, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (1,5 €/os./noc), příplatek za jednolůžkový pokoj 900 Kč, 
skipas.
Skiareál Saalbach–Hinterglemm: nad letovisky Saalbach a  Hinterglemm se rozkládá perfektně propojená síť 270 km sjezdovek, spojená 
s  Leogangem a  Fieberbrunnem v  sousedních údolích. Celý komplex patří mezi tři největší v  Rakousku a  zároveň i  mezi nejmoderněji vybavené 
lanovkami, navíc tvoří okruhy, které lze objet na lyžích dokola, tzv. skicirkusy.
Lyžařský skiregion Zell am See–Kaprun: ledovcový skiareál Kitzsteinhorn,  Schmittenhöhe a  Maiskogel  nabízí 138 kilometrů sjezdovek všech 
stupňů obtížnosti a více než 50 vleků a lanovek. Ledovec Kitzsteinhorn garantuje sníh do pozdního jara.
Cena třídenního skipasu SKI ALPIN CARD: (pro skupinu od 20 osob): 137 € dospělý, 90 € mládež (nar. 2001–2003), 63 € dítě (nar. 2004–2013), dítě 
narozené po roce 2014 v doprovodu rodičů zdarma.
SKIPAS SKI ALPIN CARD platí pro skiareál Zell am See-Kaprun a letos NOVĚ i pro Saalbach-Hinterglemm.
Další zákonné informace viz ***

Lyžařské středisko KAPRUN–ZELL AM SEE, 
hotel ***Wasserfall

 
Ledovcový areál. 
Hotel s wellness a výbornou kuchyní. 
Hotel Wasserfall leží v srdci národního parku Vysoké Taury přímo pod třítisícovými vrcholy v Fusch 
an der Großglocknerstraße. Do lyžařského střediska Zell am See jezdí občasný skibus.
Vybavení hotelu: restaurace, wellness (sauna, parní komora, infra sauna), připojení na internet 
na pokoji (přes kabel), bezdrátové připojení v restauraci, lyžárna, prádelna (za poplatek).
Pokoje: vybaveny sprchou, WC, fénem, TV, internetovou přípojkou, trezorem.
Stravování: polopenze (snídaně formou bufetového stolu, k večeři tříchodové menu).
1. den: Odjezd ve večerních hodinách (Česká Třebová okolo 22.00, Praha okolo 00.30 
následujícího dne**) směrem České Budějovice, Salzburg.
2. den: Ráno přijedeme do jednoho z největších a nejlepších skiareálů Zell am See–Kaprun, kde strávíme celý den lyžováním. Večer přejedeme do 
hotelu, kde nás po ubytování čeká večeře.
3. den: Po snídani odjedeme autobusem do Zell am See na celodenní lyžování. Po lyžování se společně vrátíme do hotelu, přičemž zájemci mohou 
využívat skibus.
4. den: Po snídani a vyklizení pokojů odjedeme autobusem na celodenní lyžování do Zell am See. Odpoledne po lyžování vyrazíme zpět do ČR.
5. den: Návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách (Praha okolo 1.00, Česká Třebová okolo 4.00**), další dle trasy.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
12032020 12.–16. 3. 2020 4 990 Kč 3/2 A (+ Tábor,České Budějovice)

Slevy a příplatky:
Sleva na dítě do 5,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 2 000 Kč/pobyt.
Sleva na dítě do 11,99 let se dvěma platícími dospělými na pokoji: 800 Kč/pobyt.
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, 2 x ubytování ve 2–4 lůžkových pokojích s příslušenstvím v ***hotelu s polopenzí, každodenní 
dopravu k vlekům do Zell am See, použití wellness v hotelu, pojištění CK proti úpadku, technický doprovod.
Cena nezahrnuje: skipasy, pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (1,5 € os./den), příplatek za jednolůžkový pokoj 
600 Kč/pobyt.
Lyžařský skiregion Zell am See–Kaprun: ledovcový skiareál Kitzsteinhorn,  Schmittenhöhe a  Maiskogel  nabízí 138 kilometrů sjezdovek všech 
stupňů obtížnosti a více než 50 vleků a lanovek.
Cena třídenního skipasu Zell am See–Kaprun (Ski alpin card pro skupinu od 20 osob): 137 € dospělý, 90 € mládež (nar. 2001–2003), 63 € dítě (nar. 
2004–2013), dítě narozené po roce 2014 v doprovodu rodičů zdarma. Další zákonné informace viz ***
SKIPAS SKI ALPIN CARD platí pro skiareál Zell am See-Kaprun a letos NOVĚ i pro Saalbach-Hinterglemm.

RAKOUSKO: JEDnODEnní LYŽAŘSKý ZÁJEZD
Alpy: STUHLECK–SEMMERING

 
Alpský lyžařský skiareál asi 100 km jižně od Vídně, nedaleko sedla Semmering. Lyžařské středisko Stuhleck: 700–1 640 m n. m., 24 km sjezdovek (18 
km lehkých, 6 km červených vč. FIS sjezdovky), 10 lanovek a vleků, 5 km dlouhá sáňkařská dráha, dostatek sněhových děl = garance sněhu. K tomu 
snowpark a nádherné panorama zajistí nezapomenutelný den. Pro milovníky běžeckého lyžování je Semmering spojen panoramatickou běžkařskou 
dráhou s Wechselem, čeká vás přes 100 km udržovaných tratí (www.loipeninfo.at).Před 9.00 přijedeme do Spital am Semmering, kde nás čeká celodenní 
lyžování ve skiareálu Stuhleck. Zájemci mohou využít i běžkařské tratě v okolí. Okolo 16.30 odjezd zpět do ČR. Návrat do ČR ve večerních hodinách.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
22022020 22. 2. 2020 890 Kč 1/0 B (+ Mikulov)

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, služby technického doprovodu.
Cena nezahrnuje: skipasy, pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif I).
Cena skipasu: dospělý: 43 €, junior (nar. 2000–2003) a student: 38 €, dítě (nar. 2004–2014): 22 €.

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ – rozšíření pro lyžařské a adventní zájezdy
Při objednávání a realizaci zájezdů platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře ČiLe, s.r.o. (viz. smlouva a webové stránky). Garantem 
zájezdů je Cestovní kancelář Čile, s.r.o., pojištěná u Evropské cestovní pojišťovny, č. smlouvy: 1180000283, IČO: 065 63 431.
SLEVA First moment
Rozumí se tím sleva přibližně 5 % (viz webové stránky CK) ze základní ceny zájezdů. Poskytována je při úhradě minimálně 30 % ceny zájezdu při jeho 
zakoupení. Je poskytovaná pouze na zájezdy pořádané Cestovní kanceláří ČiLe, s.r.o., s minimálně jedním přenocováním.
Sleva platí při zakoupení zájezdu s alespoň jedním noclehem do 30. 11. 2019.
Skipasy 
Není-li uvedeno jinak, nejsou ceny skipasu zahrnuty v  ceně zájezdu (vyjma Monte Lussari). Platí se na místě průvodci v  eurech, a  proto se na ně 
nevztahují případné stornopoplatky při zrušení zájezdu. Je pouze na Vašem zvážení a momentální situaci, pro jaký skipas se rozhodnete. Za počasí 
provozovatel ani CK neručí. Úhradou skipasu souhlasíte s podmínkami daného lyžařského střediska, včetně jeho storno podmínek.
Ceny skipasů jsou orientační, mohou doznat malých změn. Za velikost skupiny (umožňující získání skupinové slevy) CK neručí.
Skipasy jsou nepřenosné. Děti musí mít helmu a doprovod.
Nárok na slevy musí její držitel prokazovat dokladem (pasem či OP).
Zaplacením skipasu souhlasíte s dodržováním řádu určeného provozovateli (za nepřístojné chování můžete být vyloučeni ze sjezdovky bez náhrady 
nebo pokutováni atd.).

Ceny pouze za ubytování:  www.ck-cile.cz



JEDnODEnní ADVEnTní VýLETY 2019 
 
Cena zahrnuje:  dopravu zájezdovým autobusem s WC a klimatizací, služby průvodce. Cena nezahrnuje: vstupné a pojištění léčebných výloh (tarif I).

Vídeň a výstava Caravaggio a Bernini
Ráno procházka centrem města s průvodcem po nejznámějších historických památkách. Individuální návštěva muzea Umělecko-historického muzea s výstavou 
děl Caravaggia a Berniniho (20 €). Možnost návštěvy již otevřených Ježíškových vánočních trhů bez davů lidí.
Termín: 23. 11. 2019 (sobota)   Cena: 790 Kč  číslo akce: 23112019/01
Trasa B (+ Mikulov)

Pohádkový advent v pevnosti Königstein, Pirna a koupání
Dopoledne návštěva historického centra města a vánočních trhů ve městě Pirna s možností nákupů. Přejezd do pevnosti Königstein, trhy, procházka pevností (13 €), 
možnost prohlídky. Navečer lázeňské město Bad Schandau a krásné Toskana Therme (dvouhodinová návštěva lázní: 12 €).
Termín: 1. 12. 2019 (neděle)    Cena: 890 Kč  číslo akce: 1122019
 21. 12. 2019 (sobota)   Cena: 890 Kč číslo akce: 21122019/01
Trasa A (+ Ústí nad Labem)

Bratislava, Děvín a čokoládovna v Kittsee
Ráno krátká zastávka na romantickém soutoku Moravy a Dunaje pod hradem Děvín. Přejezd do Rakouska do čokoládovny v Kittsee (prohlídka, možnost výhodného 
nákupu čokolády). Odpoledne návštěva historického centra Bratislavy a vánočních trhů v malebných uličkách.
Termín: 4. 12. 2019 (středa)     Cena: 890 Kč číslo akce: 4122019
 17. 12. 2019 (úterý)    Cena: 890 Kč číslo akce: 17122019/02
Trasa B

Krakov a solné doly Vělička 
Dopoledne prohlídka unikátních solných dolů ve Věličce (94 PLN), poté procházka královským městem Krakov s průvodcem (historické památky včetně hradu 
Wawel s katedrálou). Odpoledne volno k návštěvě památek, muzeí, vánočních trhů, k nákupům či k občerstvení.
Termín: 6. 12. 2019 (pátek)    Cena: 1 190 Kč číslo akce: 6122019  
Trasa: Holice, Vysoké Mýto, Litomyšl, Svitavy, Moravská Třebová, Olomouc
Termín: 14. 12. 2019 (sobota)    Cena: 1 090 Kč číslo akce: 14122019/01 
Trasa B (+ Moravská Třebová, Olomouc a Ostrava bez Brna)

Drážďany s průvodem štóly
Dopoledne procházka mezi památkami s průvodcem. Podle plánu by měl městem chodit průvod štóly s bohatým doprovodným programem. Odpoledne volno na 
nákupy, návštěvu adventních trhů nebo slavných galerií.
Termín: 7. 12. 2019 (sobota)      Cena: 890 Kč číslo akce: 7122019/02
Trasa A (+ Ústí nad Labem)

Vídeň a zámek Schönbrunn
Dopoledne návštěva letního císařského sídla Habsburků zámku Schönbrunn (15 €), před kterým se konají tradiční vánoční trhy. V  poledne přejezd do centra 
města, prohlídka nejznámějších historických památek s průvodcem, návštěva slavných Ježíškových vánočních trhů.
Termín: 10. 12. 2019 (úterý)      Cena: 790 Kč číslo akce: 10122019/02
 21. 12. 2019 (sobota) Cena: 790 Kč číslo akce: 21122019/02
Trasa B (+ Mikulov)

Vídeň a nákupy v Primarku
Dopoledne příjezd k nákupnímu domu Primark. Možnost předvánočních nákupů (asi 4 hodiny). V poledne přejezd do centra města, prohlídka nejznámějších 
historických památek s průvodcem, návštěva slavných Ježíškových vánočních trhů.
Termín: 10. 12. 2019 (úterý).    Cena: 790 Kč číslo akce: 10122019/01

Trasa B (+ Mikulov)

Míšeň (včetně porcelánky) a Popelčin Moritzburg
Dopoledne prohlídka zámku Moritzburg (8 €), kde se natáčela Popelka a kde bude probíhat výstava k filmu Tři oříšky pro Popelku. V poledne přejezd do středověké 
Míšně, proslavené výrobou porcelánu (možnost návštěvy porcelánky 10 €) a  krásným hradem. Procházka centrem s  průvodcem. Navečer volno k  návštěvě 
romantických trhů ve starých uličkách.
Termíny: 13. 12. 2019 (pátek)  Cena: 990 Kč číslo akce: 13122019
 15. 12. 2019 (neděle)    Cena: 990 Kč číslo akce 15122019/02
Trasa A (+ Ústí nad Labem)

Hallstatt a jezero Wolfgangsee, solný důl 
Ráno cesta podél jezera Traunsee, přes Bad Ischl (krátká zastávka) do Hallstattu. Zájemci mohou vyjet panoramatickou lanovkou na horu Salzberg a navštívit nejstarší 
solné doly v Evropě (kombi ticket 34 €). Odpoledne přejezd k jezeru Wolfgangsee – cesta okolo jezera do St. Wolfgangu, kde se konají adventní trhy. Plavba po jezeře 
mezi St. Wolfgangem a Stroblem (9 €).
Termín: 14. 12. 2019 (sobota)     Cena: 1 190 Kč číslo akce: 14122019/03
Trasa A (+ Tábor, České Budějovice)

Budyšín a advent pod hradem Oybin
Dopoledne procházka historickým městem Budyšín (Bautzen). Volno k  návštěvě  jednoho z  nejstarších vánočních trhů nebo k  nákupům v  obchodním domě 
Kornmarkt. Odpoledne procházka městečkem Oybin v  Žitavských horách s  hradem a  zajímavým horským kostelem. V  podhradí bude probíhat  pohádkový 
adventní trh.
Termín: 14. 12. 2019 (sobota)   Cena: 790 Kč číslo akce: 14122019/02
Trasa A (+ Hořice, Jičín, Liberec, bez Prahy a Poděbrad)

Vratislav, město mostů, věží a trpaslíků
Dopoledne prohlídka s průvodcem centra jednoho z nejstarších a nejkrásnějších polských měst s působivou vánoční výzdobou. Uvidíme Tumský ostrov, radnici 
i trpaslíky. Odpoledne osobní volno k návštěvě adventních trhů nebo k nákupům.
Termín: 15. 12. 2019 (neděle) Cena: 790 Kč číslo akce: 15122019/01
Trasa A (+ Jaroměř a Náchod, bez Poděbrad a Prahy)
Termín: 17. 12. 2019 (úterý)  Cena: 640 Kč číslo akce: 17122019/01
Trasa: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Lanškroun, Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Žamberk, Králíky.

VíCEDEnní ADVEnTní ZÁJEZD 2019 
 

Hallstatt, Salzburg a jezero Wolfgangsee

1. den: Odjezd po půlnoci (Česká Třebová okolo 0.30**). Dopoledne strávíme v Salzburku, kde si prohlédneme zahrady zámku Mirabell, Mozartův rodný dům, 
Arcibiskupskou rezidenci i Dóm. Nevynecháme ani největší zachovalý hradní komplex ve střední Evropě pevnost Hohensalzburg. K večeru navštívíme vánoční trhy 
v Hellbrunnu a poté se ubytujeme ve starém městečku Golling.
2. den: Ráno odjezd do Hallstattu, nejkrásnějšího rakouského městečka na břehu jezera. Krátce se také zastavíme v Bad Ischl. Odpoledne přejedeme k jezeru 
Wolfgangsee, kolem nějž budeme pokračovat do St. Wolfgangu s adventními trhy. Poté nás čeká plavba po jezeře (9 €) mezi St. Wolfgangem s Stroblem. Jezero 
je vánočně vyzdobené, mj. i 19 m vysokou plovoucí lucernou. Vyhlídkovou silnicí podél jezera Traunsee se vydáme zpět do ČR. Návrat po půlnoci (Česká Třebová 
okolo 2.00**), další dle trasy.
Termín: 8.-9. 12. 2019 (neděle-pondělí)   číslo zájezdu: 8122019/03
Cena: 3190 Kč  
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem s WC, 1x ubytování ve 2–4lůžkových pokojích s příslušenstvím v ***hotelu v centru města, 1x snídani (formou 
bufetu), služby průvodce; pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh Allianz pojišťovny, a. s. (tarif II), pobytové taxy (2 € os./den). vstupné.
Trasa A (+ Tábor, České Budějovice)
Další zákonné informace viz ***


