CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hofiovice

telefonick˘ prodej zájezdÛ:

311 510 136
provozní doba: 8:00-16:30

info@ck-vikend.cz
www.ck-vikend.cz

lyÏafiské zájezdy
> Itálie
> Rakousko
> ·v˘carsko

2018

SAN MARTINO

San Martino di Castrozza

Folgaria

Marilleva
- Folgarida
Madonna
di Campiglio
Paganella
Pinzolo
Ponte di Legno

Tonale
Temú

TONALE

Bormio

PEJO DIMARO

Pejo
Valdidentro

DvoulÛÏkové pokoje - dostatek soukromí

CK Víkend PLUS se specializuje na autobusové zájezdy na 3 aÏ 5 dnÛ
lyÏování v Alpách, pfiedev‰ím v italsk˘ch Dolomitech. U vût‰iny
zájezdÛ se kaÏd˘ den lyÏuje v rámci oblasti v jiném areálu,
s dopravou na lyÏování busem CK, nûkteré zájezdy jsou pobytové
s ubytováním pfiímo ve stfiedisku. Doprava je u zájezdÛ realizována
buì pfies noc, nebo pro vût‰í pohodlí klientÛ pfies den. V nûkter˘ch
oblastech se bydlí pfiímo u sjezdovek, nebo se vyuÏívá skibus.
Proã preferujeme právû Itálii? Perfektní péãe o sjezdovky, moderní
pfiepravní zafiízení, vysoko poloÏené areály s v˘born˘mi snûhov˘mi
podmínkami, velká pravdûpodobnost slunného poãasí, pfiíznivé
ceny ubytování, stravování a ostatních sluÏeb pro lyÏafie a na‰e
smluvní ceny skipasÛ se slevou aÏ 40 %.

Takfika u v‰ech ubytovacích kapacit jsou dvoulÛÏkové pokoje v cenû,
u dal‰ích ubytování je moÏnost dvoulÛÏkov˘ch pokojÛ za pfiíplatek.

V‰e jednodu‰e a spolehlivû
- vyberte si zájezd a zavolejte nám

Jezdíte s námi vícekrát za sezónu?

Najdûte si zájezd podle sv˘ch pfiedstav a zavolejte do CK Víkend PLUS.
Informujte se, zda zvolen˘ zájezd je voln˘. Pfiihlásit se je také moÏné
pomocí e-mailu nebo objednávkového formuláfie z www.ck-vikend.cz.
Pro v‰echny pfiihla‰ované osoby sdûlte jméno, adresu a datum
narození. My Vám sdûlíme variabilní symbol, pod kter˘m provedete
pfievodem na úãet CK zálohu ve v˘‰i 2000,-Kã/os. Mûsíc pfied
odjezdem cenu zájezdu doplatíte, t˘den pfied odjezdem obdrÏíte
organizaãní pokyny na cestu. Podrobnûj‰í informace na str. 32.

Zájezdy pro skupiny - odjezdy z celé âR
Pro skupiny a ‰koly nabízíme zájezdy „na míru“, s odjezdem
z celé âR. Zv˘hodnûné podmínky jsou pro skupiny od 10 osob.

Pobytové zájezdy
Zájezdy do oblastí Civetta, Fassa, Fiemme, San Pellegrino, Campiglio,
Tonale, Paganella, Folgaria, Alta Badia, Livigno a St. Moritz nabízíme
jako pobytové, s ubytováním pfiímo ve stfiedisku, bez dojíÏdûní.

Pro vût‰í pohodlí - doprava pfies den
Madesimo

Corvatsch

Alpe Cermis

PASSO ROLLE

Val di Fiemme

MOENA

Ski Center
Latemar

VAL DI SOLE

BOLZANO
Santa Caterina
BORMIO
ST. MORITZ

Livigno

LIVIGNO

ADAMELLOSKI

Arabba
Val di Fassa

Sella
ronda
PENIA

Sulden

LATSCH

Corviglia

San Pellegrino

ALLEGHE

Civetta

Cortina
d`Ampezzo
Alta Badia
Val Gardena

ALTA VALTELLINA

Schöneben

ORTLERSKÉ ALPY

Val Senales
Nauders
Scuol

TÖSENS

Samnaun - Ischgl

DOLOMITI SUPERSKI

Plose
NATZ - SCHABS

SPINGES

RODENECK

TERENTEN
KIENS

PFALZEN

Kronplatz

Helm

Sillian
Klausberg
Jochtal Gitschberg
Ratschings

Speikboden
Stubaier
Gletscher

SKIWORLD INNSBRUCK
Ladis
Fiss
Serfaus

Axamer
Lizum

INNSBRUCK

Jedete s námi poprvé?

U nûkter˘ch zájezdÛ nabízíme dopravu pfies den (Ïlutû oznaãené
zájezdy 3/3, 4/4 nebo 5/5,). Odjezd z âR je buì ráno a pfiíjezd na
ubytování veãer, u zájezdÛ 3/3*, 4/4* nebo 5/5* je odjezd kolem
poledne a pfiíjezd na ubytování pozdûji veãer, bez veãefie.
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VáÏení zákazníci, pfiátelé lyÏování a snowboardingu, hlavní novinkou nové sezóny jsou pobytové zájezdy na Passo San Pellegrino
s ubytováním ve wellness hotelu s plnou penzí. Druhou novinku tvofií nová ubytovací kapacita v Ortlersk˘ch Alpách, hotel s bazénem
nedaleko Val Senales. V nabídce najdete úspû‰né destinace pfiedcházejících sezón, cenovû v˘hodná Folgaria a Paganella, a také
lyÏafisky velmi zajímavá Skiarea Campiglio. Velkému zájmu se tû‰í také dal‰í pobytové zájezdy do stfiedisek AdamelloSki, Civetta
a Livigno. Velk˘ v˘bûr lyÏafisk˘ch stfiedisek se znaãn˘mi slevami na skipasy najdete jiÏ tradiãnû v oblasti severní Dolomity. Ve
·v˘carsku pak mÛÏete s námi nav‰tívit atraktivní stfiedisko Svat˘ Mofiic, v Rakousku pak 2 ‰piãková stfiediska Serfaus-Fiss-Ladis
a Samnaun-Ischgl.
Pohodovou lyÏafiskou dovolenou Vám pfieje kolektiv CK Víkend Plus.

Skipas zdarma pro dûti do 8 let
Vût‰ina areálÛ poskytuje pro dûti do 8 let skipas zdarma, viz. str. 6.

Slevy za vãasné pfiihlá‰ení do 31.10.2017
U vybran˘ch destinací poskytujeme slevu z ceny zájezdu za vãasné pfiihlá‰ení do konce fiíjna (rozhodující je datum úhrady zálohy).

Slevy pro seniory
Pro seniory poskytujeme na v‰ech zájezdech slevu 50 Kã/noc.

Za úãast na druhém i dal‰ím zájezdu CK Víkend v dané sezónû
poskytujeme slevu z ceny zájezdu ve v˘‰i 200 Kã/os.

Pobytová taxa
Postupnû byla zavedena prakticky ve v‰ech destinacích, pobytovou
taxu platí klienti v hotovosti aÏ pfii pobytu.

Aktualizace nabídky na www.ck-vikend.cz
Obsah:
SEVERNÍ DOLOMITY
penziony, hotely
CIVETTA
hotely
VAL DI FASSA / SELLA
hotel
VAL DI FIEMME
hotel
SAN PELLEGRINO
hotel
SKIAREA CAMPIGLIO
hotely
PONTE DI LEGNO / TONALE
hotel
PAGANELLA
hotel
FOLGARIA
hotely
LIVIGNO / BORMIO
hotely
VAL SENALES / SULDEN
apartmány, hotel
penzion
FISS / SAMNAUN - ISCHGL
ST. MORITZ
ubytovna
Organizaãní a v‰eobecné obchodní podmínky
Z letního katalogu CK Víkend

4-11
12-13
14-15
16-17
18-29
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
30-31
32-33
34-35
36-37
38-40
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SEVERNÍ DOLOMITY

DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ BUSEM CK • PESTRÁ NABÍDKA ZÁJEZDÒ • HOTELY I LEVNÉ PENZIONY • VELKÉ SLEVY SKIPASÒ

S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 5% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 100 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 300 Kã/noc a skipas zdarma

ã.z.

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

E 402

pá 8.12.

út 12.12.

3

He,Sp,Kr

79

3 900

cena (Kã)

3800 / 3700 / 3300

Praha - PlzeÀ

E 411

st 13.12.

ne 17.12.

3/3*

Sp,Kr,He

82

4 600

4450 / 4300 / 3700

Praha-Bene‰ov-âB

J 412

st 13.12.

ne 17.12.

3

He,Kl+A,Sp

60

4 000

3900 / 3800 / 3400

Praha - PlzeÀ

F 421

pá 15.12.

út 19.12.

3

He,Sp,Kr

82

4 000

3900 / 3800 / 3400

Praha-Bene‰ov-âB

S/J/D

nástupní trasa

J 425

pá 15.12.

st 20.12.

4

Ra,Ra,Sp,He

85

4 800

4650 / 4500 / 3900

Praha - Bene‰ov

A 426

pá 15.12.

út 19.12.

3

He,Sp,Kr

82

4 200

3900 / 3800 / 3400

Praha - PlzeÀ

E 452

po 25.12.

pá 29.12.

3/3*

He,Pl,Ra

105

4 900

4750 / 4600 / 4000

Praha - âB

J 453

po 25.12.

pá 29.12.

3/3*

He,Pl,Ra

105

4 900

4750 / 4600 / 4000

Praha - PlzeÀ

E 457

ãt 28.12.

út

4/4

Gi-Jo,PL,AB,Gi-Jo

140

6 200

6000 / 5800 / 5000

Praha - PlzeÀ

K 16

pá 26.1.

st 31.1.

4

Gi-Jo,VG,Pl,Kr

158

5 200

5050 / 4900 / 4400

Praha - PlzeÀ

A 17

pá 26.1.

st 31.1.

4

He,Co-Fa,Pl,Kr

150

5 200

5050 / 4900 / 4400

Praha - âB

A 25

út 30.1.

ne

4.2.

4/4

Gi-Jo,Pl,Co-Fa,Kr

150

6 200

6000 / 5800 / 5000

Praha - PlzeÀ

I 28

ãt

1.2.

po

5.2.

3/3*

Sp,AB,Kr

119

4 800

4650 / 4500 / 3900

Praha - PlzeÀ

K 33

pá

2.2.

st

7.2.

4

He,VG,Pl,SG

156

5 700

5550 / 5400 / 4800

Praha - PlzeÀ

A 34

pá

2.2.

st

7.2.

4

He,Sp,Pl,Kr

140

5 700

5550 / 5400 / 4800

Praha - âB

J 42

ne

4.2.

so 10.2.

5/5* Gi-Jo,Pl+A,VG,Sp,Ra

183

6 600

6350 / 6100 / 5100

Praha - PlzeÀ

2.1.

K 48

út

6.2.

ne 11.2.

4/4

Gi-Jo,Pl,AB,Kr

164

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha - âB

F 61

pá

9.2.

út 13.2.

3

He,Pl,Ra

105

4 000

3850 / 3700 / 3100

Praha - PlzeÀ

J 62

pá

9.2.

st 14.2.

4/4*

Pl,Gi-Jo,Sp,Ra

130

5 700

5500 / 5300 / 4500

Praha - PlzeÀ

A 64

pá

9.2.

st 14.2.

4

He,Pl,Gi-Jo,Kr

145

5 700

5550 / 5400 / 4800

Praha - PlzeÀ

F 67

po 12.2.

ne 18.2.

5/5*

He,Sp,AB,Pl,Kr

188

6 400

6150 / 5900 / 4900

Praha - PlzeÀ

A 74

út 13.2.

ne 18.2.

4/4

Kl,Kr,AB,Ra

174

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha - PlzeÀ

J 79

pá 16.2.

st 21.2.

4

He,Sp,Pl,Kr

140

5 100

4950 / 4800 / 4200

HK(+200)-Praha-PlzeÀ

H 96

po 19.2.

ne 25.2.

5/5* Gi-Jo,AB,Sp,Pl+A,Kr

188

6 600

6350 / 6100 / 5100

Praha - PlzeÀ

Na‰e zájezdy do severních Dolomit nabízejí v‰e, co moÏná právû Vy hledáte: krat‰í zájezdy na 3-5 dnÛ lyÏování, potfiebu pouze
1-3 dnÛ dovolené, ubytování s polopenzí v rÛzn˘ch cenov˘ch úrovních, dvoulÛÏkové pokoje a znaãné slevy na skipasy. V dosahu
ubytování je deset italsk˘ch a dva rakouské areály. Pestrost lyÏování je daná tím, Ïe v rámci programu lyÏujeme kaÏd˘ den na
jiném areálu. Kromû standardní pfiepravy do Itálie pfies noc nabízíme pro vût‰í pohodlí také zájezdy s dopravou pfies den (3/3, 4/4, 5/5).

A 97

út 20.2.

ne 25.2.

4/4

Gi-Jo,Kr,Kr,Pl

168

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha - PlzeÀ

H 114

pá 23.2.

st 28.2.

4

He,Sp,Gi-Jo,Pl

118

5 100

4950 / 4800 / 4200

Praha - PlzeÀ

J 116

pá 23.2.

st 28.2.

4

Gi-Jo,Kr,Kr,Pl

168

5 100

4950 / 4800 / 4200

Kladno-Praha-PlzeÀ

Q 117

pá 23.2.

st 28.2.

4

He,Pl,AB,Kr

164

5 700

5550 / 5400 / 4800

Praha-Pfiíbram-âB

program zájezdÛ s jízdou pfies noc - 3, 4, 5 denní (poãet noclehÛ je vÏdy o jeden men‰í neÏ poãet dnÛ lyÏování): 1. den: odjezd
veãer z âR (z Prahy kolem 22. hodiny), jízda pfies noc • 2. den: ráno pfiíjezd na 1. areál dle programu, lyÏování, veãer ubytování, veãefie
3. (4., 5.) den: lyÏování dle programu, doprava na areály busem CK • 4. (5., 6.) den: ráno pfiedání pokojÛ, odjezd na poslední areál dle
programu, lyÏování, veãer jízda pfies noc • 5. (6., 7.) den: návrat do âR ráno (do Prahy kolem 1.-2. hodiny)

E 131

út 27.2.

ne

4.3.

4/4*

Gi-Jo,Pl+A,Sp,Ra

132

5 700

5500 / 5300 / 4500

Praha-Pfiíbram-âB

Q 140

út 27.2.

ne

4.3.

4/4

Pl,AB,Sp,Kr

159

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha - PlzeÀ

E 154

pá

2.3.

st

7.3.

4

Sp,Pl,VG,SG

152

5 100

4950 / 4800 / 4200

Praha-Tábor-âB

program zájezdÛ s jízdou pfies den - odjezd ráno - 3/3, 4/4 nebo 5/5 (poãet noclehÛ je roven poãtu dnÛ lyÏování): 1. den: odjezd
z âR ráno (z Prahy kolem 8. hodiny), jízda pfies den, veãer ubytování, veãefie • 2., 3. (4., 5.) den: lyÏování dle programu, doprava
busem CK • 4. (5., 6.) den: ráno pfiedání pokojÛ, lyÏování, jízda pfies noc • 5. (6., 7.) den: návrat do âR ráno (do Prahy kolem 1.-2. hod.)

PF 157

pá

2.3.

st

7.3.

4

He,AB,Co-Fa,Kr

176

5 700

5550 / 5400 / 4800

Praha - PlzeÀ

AB 159

pá

2.3.

st

7.3.

4

4x Alta Badia/Sella

203

5 000

4850 / 4700 / 4100

Praha - PlzeÀ

H 177

út

6.3.

ne 11.3.

4/4*

Gi-Jo,Pl,Sp,He

118

5 700

5500 / 5300 / 4500

Praha-Pfiíbram-âB

program zájezdÛ s jízdou pfies den - odjezd kolem poledne - 3/3*, 4/4* nebo 5/5*: pozdûj‰í pfiíjezd na ubytování - 1. den bez veãefie

PF 181

út

6.3.

ne 11.3.

4/4

Kr,2xAB/Sella,Kr

203

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha - PlzeÀ

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzí, závûreãn˘ úklid, sluÏby prÛvodce, loÏní prádlo, u hotelÛ ruãníky
cena nezahrnuje: platbu za skipasy (platí se zvlá‰È v euro na zájezdu prÛvodci), cest. poji‰tûní, u penzionÛ ruãníky (nutno vzít vlastní)
pobytová taxa: 1-2 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

F 201

pá

9.3.

st 14.3.

4

He,Gi-Jo,Sp,Ra

130

5 000

4850 / 4700 / 4100

PA(+200)-Praha-PlzeÀ

H 202

pá

9.3.

st 14.3.

4

He,Sp,Pl+A,Kr

140

5 100

4950 / 4800 / 4200

Praha-Bene‰ov-âB

PF 206

pá

9.3.

st 14.3.

4

He,AB,Kr,Kr

186

5 700

5550 / 5400 / 4800

Praha - PlzeÀ

H 219

út 13.3.

ne 18.3.

4/4*

Gi-Jo,Pl,Sp,Ra

130

5 700

5500 / 5300 / 5500

Praha - PlzeÀ

SKIPASY
info str.6

ubytování zájezdÛ v severních Dolomitech: popis je na str. 7-9, oznaãení penzionu odpovídá prvnímu písmenu v kódu zájezdu
zájezdy pro skupiny: velká ubytovací kapacita nám umoÏÀuje uspokojit poptávku vût‰ích skupin prakticky v celém rozsahu lyÏafiské sezóny
nové zájezdy: do prodeje budeme postupnû pfiidávat dal‰í nové zájezdy, pravidelná aktualizace nabídky je na www.ck-vikend.cz

PF 221

út 13.3.

ne 18.3.

4/4

Kr,AB,Co-Fa,He

176

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha-Bene‰ov-âB

OKRUH SELLA RONDA: je moÏn˘ pfii náv‰tûvû Val Gardeny nebo Alta Badie na skipas Dolomiti Superski s pfiíplatkem cca 8 euro. Více na str. 6.

K 240

pá 16.3.

st 21.3.

4

Pl,VG,Sp,Kr

148

5 600

5450 / 5300 / 4700

KH(+100)-Praha-PlzeÀ

KRONPLATZ - ALTA BADIA - SELLA - HELM - ROTWAND - CORTINA - FALZAREGO - 5 TORRI – TO NEJLEP·Í V DOLOMITECH:
osvûdãené zájezdy orientované na lyÏování ve vyhlá‰en˘ch stfiediscích s moÏností náv‰tûvy Sella rondy.

E 256

st 28.3.

po

4/4*

He,Sp,Kr,Ra

140

5 500

5300 / 5100 / 4300

Praha - PlzeÀ

SILVESTR V DOLOMITECH: zájezd se silvestrovsk˘m veãerem s individuální zábavou v penzionu, s noãním obãerstvením a lahví sektu v cenû
ALTA BADIA - LYÎUJTE P¤ÍMO Z „POSTELE“: apartmány s fantastickou polohou jen 50 m od sjezdovek. Více info na str. 7.
4

autobusové zájezdy do hotelÛ a penzionÛ v severních Dolomitech:

LYÎUJTE LEVNùJI: nabídka pfiedvánoãních zájezdÛ s bezkonkurenãní cenou skipasu a nízké ceny zájezdÛ a skipasÛ mimo hlavní sezónu

ski areály:

AB - Alta Badia
A - Acquarena Brixen
Gi - Gitschberg

2.4.

Co-Fa - Cortina d’Ampezzo - Passo Falzarego - Armentarola - 5 Torri (Tofana skibusem)
He - Helm-Rotwand
Kr - Kronplatz
SG - Stubaier Gletscher
Jo - Jochtal
Pl - Plose
Sp - Speikboden
Kl - Klausberg
Ra - Ratschings
VG - Val Gardena

SEVERNÍ DOLOMITY

SEVERNÍ DOLOMITY
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S K I P A S Y, D O L O M I T I S U P E R S K I

Ubytování pro zájezdy do severních Dolomit

Program zájezdÛ se li‰í podle zpÛsobu pfiepravy smûrem tam a polohy ubytování vÛãi skiareálu.
Odjezd busu veãer, jízda pfies noc: první lyÏování následuje po noãní jízdû, moÏnost pfievleãení v ubytovací kapacitû podle destinací.
Odjezd busu ráno nebo kolem poledne, jízda pfies den: lyÏuje se aÏ po prvním noclehu, poãet dnÛ lyÏování je roven poãtu noclehÛ.
Ubytování ve stfiedisku: ubytovací kapacity jsou buì v pû‰í vzdálenosti od sjezdovek, nebo se vyuÏívá místní skibus, pfiípadnû hotelov˘
minibus, skipas se kupuje vût‰inou na cel˘ pobyt.
Ubytování mimo skiareály: na areály se dojíÏdí z místa ubytování busem CK, kter˘ zÛstává se zájezdem, lyÏuje se tedy témûfi kaÏd˘ den
na jiném lyÏafiském areálu podle stanoveného programu a kaÏd˘ den se také kupuje jednodenní skipas na pfiíslu‰n˘ areál.

Penziony a hotely v JiÏním Tyrolsku jsou známy svou pohostinností a rodinnou atmosférou. Také proto je v této oblíbené oblasti na‰e
nabídka ubytování nej‰ir‰í a to v rÛzn˘ch cenov˘ch kategoriích. Stravování je vÏdy formou domácí tyrolské POLOPENZE pfiipravované
majiteli penzionÛ. V˘jimku tvofií apartmány v Alta Badii. V cenû jsou vût‰inou 2- a 3-lÛÏkové pokoje, se slevou i 4-lÛÏkové pokoje,
1-lÛÏkové za pfiíplatek. Pro porovnání cenové úrovnû penzionÛ a hotelÛ uvádíme ceny za 4-denní zájezd.

Skipasy: skipas je uveden u vût‰iny zájezdÛ zvlá‰È, u nûkter˘ch destinací (Tonale, Folgaria, Paganella a pfiedvánoãní akce) je zahrnut do ceny
zájezdu. Pokud je cena skipasu uvedena zvlá‰È, hradí se skipasy aÏ na zájezdu v euro (ve ·v˘carsku v CHF), pfiíslu‰n˘ obnos si úãastníci
vezou v hotovosti s sebou a na zájezdu jej pfiedají prÛvodci CK, kter˘ pak zakoupí skipasy pro v‰echny úãastníky za na‰e skupinové
smluvní ceny. Uvedená cena skipasu je souãtem cen za v‰echny dny lyÏování podle programu zájezdu a platí pro dospûlé. Ceny jsou
stanoveny jako pfiedbûÏné a mohou doznat je‰tû nepatrn˘ch zmûn. KaÏd˘ úãastník zájezdu má právo zakoupit skipasy prostfiednictvím
prÛvodce CK a je pak povinen uhradit prÛvodci celkovou cenu skipasu danou souãtem skuteãn˘ch nákupních cen jednotliv˘ch skipasÛ.
Na nûkter˘ch areálech se k cenû pfiipoãítává vratná kauce, kterou klient obdrÏí v pokladnû pfii navrácení skipasu zpût.

A - hotel MOSERHOF - Terenten

bazén
v cenû

poloha: Terenten, 12 km od Brunecku • ubytování: 2-lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím a TV, nûkolik 3-lÛÏ. pokojÛ a jeden 4-lÛÏkov˘
polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, zákusek, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, bazén v cenû zájezdu

Slevy skipasÛ pro dûti, juniory a seniory: pro znaãnou rozmanitost slev na jednotliv˘ch areálech uvádíme pouze ceny pro dospûlé,
pfiibliÏná v˘‰e slevy pro ostatní kategorie je uvedena v procentech z tûchto cen, pfiesné ceny jsou postupnû zvefiejÀovány na www.ck-vikend.cz.

SEVERNÍ DOLOMITY

Informace o programu zájezdÛ a nákupu skipasÛ (platí pro v‰echny zájezdy)

Skipas pro dûti zdarma: Vût‰ina skiareálÛ poskytuje ke skipasu rodiãe skipas zdarma, obvykle pro dûti do 8 let. V oblasti DOLOMITI
SUPERSKI je hranice 26.11.2009, v oblasti SKIRAMA DOLOMITI 1.12.2009. Pro LIVIGNO je podmínka minimálnû tfiídenní skipas a rok
narození 2010. Nûkteré areály poskytují speciální dûtské tarify.

Informace o DOLOMITI SUPERSKI (DS) a okruhu SELLA RONDA

mapa
na str. 15

K - hotel SENONER - Spinges

bazén
v cenû

poloha: velmi pûkn˘, kompletnû zrekonstruovan˘ hotel (vãetnû dependance) 12 km od Brixenu • ubytování: v cenû nové 2- a 3-lÛÏ.
pokoje, sleva 300,-Kã/noc pro 4. lÛÏko • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát • veãerní vyÏití: bar, bazén v cenû

Spoleãnost DOLOMITI SUPERSKI sdruÏila pfied lety 12 stfiedisek v nejrozsáhlej‰í lyÏafiskou oblast v Itálii, s celkovou
délkou tratí pfies 1 200 km - Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Arabba/
Marmolada, Helm, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza, Eisacktal (Plose/Gitschberg/Jochtal), Tre valli
a Civetta. Spoleãnost nabízí skipas DOLOMITI SUPERSKI (DS), kter˘ umoÏÀuje lyÏování v celé oblasti. Tento
skipas kupujeme u zájezdÛ do Val di Fassa v pobytov˘ch dnech jako vícedenní, nebo jako jednodenní pro náv‰tûvu Sella rondy ze
severních Dolomit. Sella Ronda je oblíben˘ panoramatick˘ lyÏafisk˘ okruh kolem masivu Sella po ãtyfiech propojen˘ch stfiediscích Val
Gardena, Alta Badia, Arabba a Val di Fassa. Uveden˘m smûrem (po smûru hodinov˘ch ruãiãek) se jedná o oranÏovou trasu (cca 26 km
sjezdovek), v opaãném smûru pak o zelenou trasu (cca 22 km sjezdovek). Nejvût‰ím lákadlem jsou v˘hledy na nejkrásnûj‰í vrcholy
Dolomit: na Marmoladu, Piz Boe, Sasso Lungo nebo Civettu. Hlavní trasa je vedena nejãastûji po mírnûj‰ích modr˘ch a ãerven˘ch
tratích, ãasto jen pfiejezdov˘ch cestách. Náv‰tûvu Sella rondy je moÏno "vylep‰it" zajíÏìkami na ãerné sjezdovky v Arabbû, St. Christinû
ãi La Ville, pfiípadnû na Marmoladu. Více ãasu na prolyÏování oblasti s vice neÏ 400 km tratí poskytují zájezdy do Val di Fassa.

PF - hotel JOCHELE - Pfalzen

sauna
v cenû

v˘borná poloha: pûkn˘ hotel v tyrolské vesnici Pfalzen, 4 km od Brunecku • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏ. pokoje s vl. pfiísl., sleva 300,-Kã/noc
pro pfiist˘lku (4. osobu ve ãtyfilÛÏ. pokoji) • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát, zákusek • veãerní vyÏití: bar, sauna

AB - apartmány ALTA BADIA - La Villa
Relaxace po lyÏování - ACQUARENA BRIXEN a BRUNECK

6

V nûkter˘ch autobusov˘ch zájezdech do severních Dolomit
nabízíme po lyÏování náv‰tûvu ACQUARENY BRIXEN (doprava
busem CK). Vstupné pro klienty CK Víkend na 2,5 hod: dospûlí cca
6 euro, dûti a juniofii 3-4 euro. Acquarena se nachází blízko námûstí
v centru Brixenu a je tedy moÏno alternativnû zvolit náv‰tûvu
obchodÛ, restaurací nebo prohlídku mûsta. Po lyÏování na
Kronplatzu je moÏno individuálnû nav‰tívit ACQUARENU BRUNECK
(vzd. 700 m od parkovi‰tû). Vstupné na 1,5 hod. je 5 euro. Oba
komplexy obsahují také venkovní bazén s teplou mofiskou vodou.

Brixen: www.acquarena.com
Bruneck: www.cron4.it

2x

poloha: La Villa, lanovka Gardenacia 50 m, centrum mûsta 100 m • ubytování: v cenû apartmány typu BILO 3 a TRILO 5, ostatní typologie
se slevou nebo pfiíplatkem (info v CK) • stravování: vlastní • veãerní vyÏití: kavárna pfiímo v domû, vefiejn˘ bazén 100 m od domu
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Q - penzion SONNENHEIM - Kiens

pokraãování ze str. 7
wellness
centrum

G- penzion PEITNERHOF - Schabs

poloha: velmi pûkn˘ penzion s dobrou polohou v tyrolské vesnici Kiens-Hofern, Bruneck 7 km, Kronplatz 9 km • ubytování: v cenû 2a 3-lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji • polopenze: snídanû: bufet, veãefie:
pfiedkrm, hl. jídlo, zákusek, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, malá spoleãenská místnost, nové wellness centrum v cenû pobytu

poloha: Natz-Schabs, 6 km od Brixenu • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vl. pfiísl., sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém
pokoji, dále apartmány BILO4-5 se slevou 100,-Kã/noc pro 4. nebo i 5. osobu • polopenze: snídanû, veãefie: polévka/pfiedkrm, hl. jídlo,
salát/zákusek (i pro apartmány) • veãerní vyÏití: spol. místnost (zimní zahrada), moÏnost konzumace zakoupen˘ch i vlast. nápojÛ

J - penzion BIRKENBRUNN- Natz

I - penzion HOHENBICHEL - Terenten

velmi pûknû zafiízen˘ penzion hotelové úrovnû • poloha: tyrolská vesnice Natz, 8 km od Brixenu • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové
pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji, jednolÛÏkové pokoje za pfiíplatek • polopenze:
snídanû, veãefie: polévka, hlavní jídlo, salát/zákusek • veãerní vyÏití: bar s prodejem nápojÛ, spoleãenská místnost

poloha: penzion v tyrolské vesnici Terenten-Marga, 12 km od Brunecku • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím,
nûkolik 4-lÛÏkov˘ch pokojÛ se slevou 300,-Kã/pokoj a noc • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: polévka/pfiedkrm, hl. jídlo, salát/zákusek
veãerní vyÏití: pizzerie - bar, zvlá‰È malá spoleãenská místnost s moÏností konzumace zakoupen˘ch i vlastních nápojÛ

E - penzion AUERHOF - Natz

F - penzion MOARHOF - Rodeneck

sauna

v roce 2014 celkovû velmi pûknû zrekonstruovan˘ penzion • poloha: tyrolská vesnice Natz, Brixen 8 km • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové
pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hlavní
jídlo, zákusek, salát • veãerní vyÏití: bar s prodejem nápojÛ, podniky v Natzu, sauna (15 euro pro cca 6 osob), herna

cenovû pfiízniv˘ venkovsk˘ penzion s hospodáfistvím a v˘born˘m domácím stravováním • poloha: tyrolská vesnice Rodeneck, 15 km od
Brixenu • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, nûkolik 4-lÛÏkov˘ch pokojÛ se slevou 300,-Kã/pokoj a noc
polopenze: snídanû: bufet, veãefie: polévka, hl. jídlo, salát • veãerní vyÏití: spoleãenská místnost s moÏností konzumace vlastních nápojÛ

H - penzion BAUMGARTNER - Natz

D - penzion LEIERHOF - Rodeneck

poloha: tyrolská vesnice Natz, 8 km od Brixenu • ubytování: hlavní budova s jídelnou a hernou, ãást novûj‰ích pokojÛ ve vedlej‰í
budovû vzdálené 100 m, v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji
polopenze: snídanû: bufet, veãefie: polévka/pfiedkrm, hlavní jídlo • veãerní vyÏití: herna, moÏnost konzumace zakoupen˘ch i vlast. nápojÛ

cenovû pfiízniv˘ venkovsk˘ penzion s hospodáfistvím a domácím tyrolsk˘m stravováním • poloha: tyrolská vesnice Rodeneck, 15 km od
Brixenu • ubytování: v cenû 3-, 4- a 5-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, nûkolik 2-lÛÏkov˘ch pokojÛ za pfiíplatek 100,-Kã/os. a noc
polopenze: snídanû, veãefie: polévka, hl. jídlo, salát • veãerní vyÏití: spoleãenská místnost s moÏností konzumace vlastních nápojÛ

SEVERNÍ DOLOMITY
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Ubytování pro zájezdy do severních Dolomit
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Jo

1354 - 2100 m n.m.
5 km
9 km

21 km
7 km

Gitschberg

Gi

1410 - 2510 m n.m.
0 km
15 km

Eisacktal

22 km
7 km

Plose

Pl
1067 - 2550 m n.m.
9 km
26 km
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Jochtal

43 km
8 km

K
D
E

G

F
H

J

BRIXEN

BRUNECK

Kronplatz
950 - 2275 m n.m.
20 km
33 km

Klausberg
1052 - 2510 m n.m.
3 km
12 km

Val Gardena

Kr

PF

Q
A

116 km
63 km

Kl
22 km
7 km

I

Speikboden
950 - 2450 m n.m.
2 km
6 km

Sp
20 km
12 km

VG

1060 - 2520 m n.m. 175 km
25 km 100 km 50 km

Helm - Rotwand
1068 - 2200 m n.m.
11 km
39 km

He
85 km
35 km

AB

Sella ronda - info na stranû 6 a 15
Alta Badia
AB
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1324 - 2778 m n.m. 130 km
7 km
53 km
70 km

Ratschings (bez vyobrazení) Ra
1300 - 2100 m n.m.
2 km
18 km

25 km
15 km

Stubaier Gletscher

SG

1780 - 3200 m n.m.
10 km
36 km

88 km
42 km
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Civetta

Ci

979 - 2100 m n.m.
6 km
42 km

80 km
32 km

CG

C I V E T TA

CIVETTA

CA
CB

HOTELY U SJEZDOVEK • VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI • VA·E OBLÍBENÉ ST¤EDISKO • REZERVUJTE VâAS
Skiareál Civetta patfií u na‰ich klientÛ k velmi oblíben˘m stfiediskÛm, které je urãeno pfiedev‰ím pro strávení poklidné lyÏafiské
dovolené, daleko od zaplnûn˘ch svahÛ centrální oblasti kolem Sella rondy. Program nûkter˘ch zájezdÛ je zpestfien o dal‰í areály,
vût‰ina zájezdÛ je v‰ak jiÏ plnû pobytov˘ch, s lyÏovánám jen na Civettû bez dojíÏdûní. Ubytování je v hotelech s polopenzí.
program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc (u zájezdu 4/4 nebo 5/5 odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie)
2. den: lyÏování, veãer ubytování • 3., 4. (5.) den: lyÏování • 5. (6.) den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno
cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzi, lÛÏkoviny, ruãníky, spotfiebu energií, záv. úklid, taxu a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, cest. poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti (v Pesculu se zatím taxa neplatí)

SKIPASY
info str.6

Alta Badia - na stranû 10 AB
Pellegrino - na stranû 19 Pe
S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

autobusové zájezdy - hotel Alpen Rose:
ã.z.

odjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

4

Pe, 3x Civetta

160

6 200

6050 / 5300 / 4700

Praha

pá 23.2.

5/5

5x Civetta

196

8 600

8350 / 7100 / 6100

Praha - PlzeÀ

ãt 22.2.

út 27.2.

4/4

Pe, 3x Civetta

160

7 400

7200 / 6200 / 5400

Teplice(+)-Praha-PlzeÀ

po 26.2.

ne

5/5

5x Civetta

196

8 600

8350 / 7100 / 6100

Kladno - Praha - PlzeÀ

pá

st 14.3.

4

4x Civetta

148

6 000

5750 / 5100 / 4500 PA-HK(+200)-Praha-PlzeÀ

CA 35

pá

2.2.

CA 89

so 17.2.

CA 106
CA 132
CA 210

9.3.

pfiíjezd
st

7.2.

4.3.

S/J/D

nástupní trasa

S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

hotel ALPEN ROSE - Alleghe

autobusové zájezdy - hotel Giglio Rosso:

poloha: centrum Alleghe, doprava k lanovce hotelov˘m mikrobusem • ubytování: novû vybavené 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl. pfiísl. a TV,
4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: it. polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert

ã.z.

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

CG 18

pá 26.1.

st 31.1.

4

Helm, 3x Civetta

144

6 000

5850 / 5100 / 4500

Praha - Bene‰ov - âB

CG 29

st 31.1.

po

4/4

4x Civetta

164

7 200

7000 / 6000 / 5200

Praha - Pfiíbram - âB

CG 84

pá 16.2.

st 31.2.

4

4x Civetta

164

6 200

6050 / 5300 / 4700

Praha - PlzeÀ

5.2.

SLEVA 400 Kã/os.
do 31.10.17

autobusové zájezdy - hotel Barance:

hotel GIGLIO ROSSO - Pescul

wellness
centrum

poloha: Selva di Cadore - Pescul, 350 m od od lanovky • ubytování: v cenû 2-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím • slevy: pfiist˘lka
(3. nebo 4. lÛÏko - palanda) sleva 200,-Kã/noc • stravování: italská polopenze – snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hlavní jídlo, salát,
desert • veãerní vyÏití - malé wellness centrum: v cenû pobytu 1x sauna, whirpool za poplatek, dále hotelov˘ bar, podniky v okolí
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cena (Kã)

ã.z.

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

CB 228

út 13.3.

ne 18.3.

4/4

4x Civetta

148

hotel BARANCE - Alleghe

cena (Kã)

S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 800 Kã/noc a skipas zdarma

cena (Kã)
8 600

S/J/D

nástupní trasa

8400 / 7400 / 5400

Kladno - Praha - PlzeÀ

bazén
v cenû

sauna
v cenû

poloha: komfortní hotel v Alleghe, 1 km od od lanovky na Civettu, doprava na Civettu hotelov˘m minibusem kdykoliv • ubytování: v cenû
2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 400,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze
– snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert • veãerní vyÏití: v cenû bazén, sauna, whirpool, dále hotelov˘ bar, podniky v Alleghe
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VAL DI FASSA / SELLA RONDA

Pelegrino
Alpe Lusia
SELLA
RONDA

X
Nová lanovka 400 m od hotelu

Val di Fassa
1200 - 2640 m n.m. 145 km
14 km
98 km
33 km

VAL DI FASSA / SELLA RONDA

Val di Fassa

VAL DI FASSA / SELLA RONDA

AB
HOTEL U SJEZDOVEK • NEJ·IR·Í NABÍDKA LYÎOVÁNÍ - P¤ES 500 KM SJEZDOVEK • SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI

Val Gardena

Oblast Val di Fassa je souãástí okruhu Sella ronda, kter˘ se nachází v samém srdci Dolomit a spojuje dal‰í vûhlasné areály
Val Gardena, Alta Badia a Arabba vãetnû Marmolady. Na skipas Dolomiti Superski lze tak prolyÏovat pfies 500 km vzájemnû propojen˘ch
tratí, a to v‰e v malebné kulise pfiekrásn˘ch centrálních Dolomit. V‰echny zájezdy jsou zcela pobytové, jen s lyÏováním v oblasti Sella,
a jsou vhodné i pro rodiny s dûtmi.

Alta Badia
Alpe di Siusi

program zájezdÛ s jízdou pfies noc (4 denní): 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc • 2. den: pfievléknutí v hotelu, malá snídanû,
lyÏování, veãer ubytování, veãefie 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

Sella ronda - na stranû 6

program zájezdÛ s jízdou pfies den (4/4): 1. den: odjezd z âR ráno, jízda pfies den, veãer ubytování, veãefie • 2., 3., 4. den: lyÏování
5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno
skipas: cena platí pro 4denní skipas Dolomiti Superski (propojená stfiediska Val di Fassa, Val Gardena, Alta Badia, Arabba a Marmolada).
Seniofii 143 EUR / 3 dny, 184 EUR / 4 dny, juniofii 111 EUR / 3 dny, 143 EUR / 4 dny, dûti obdrÏí ke skipasu rodiãe skipas zdarma.

Arabba

doprava na lyÏování: zastávka skibusov˘ch linek je pfied hotelem, jízdenky zakoupíte v hotelu
cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

SKIPASY
info str.6

Nová lanovka 400 m od hotelu

X

Val di Fassa

hotel SANTA MARIA - Penia di Canazei
poloha: Penia di Canazei, 500 m od lanovky na Ciampac, stanice skibusu do Canazei (nástup na Sella rondu) 100 m od hotelu • ubytování:
v cenû pokoje s vl. pfiísl. pro 2 aÏ 3 osoby • slevy: 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu (palanda) • stravování: italská
polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát, zákusek • veãerní vyÏití: za poplatek spol. místnost, podniky v Canazei

Marmolada

SLEVA 400 Kã/os.
do 31.10.17

autobusové zájezdy - hotel Santa Maria:
ã.z.

14

S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 10% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

X 82

pá 16.2.

út 20.2.

3

3x Fassa-Sella

159

5 200

5100 / 4600 / 4200

Praha - PlzeÀ

X 119

pá 23.2.

st 28.2.

4

4x Fassa-Sella

203

6 200

6050 / 5300 / 4700

Kladno - Praha - PlzeÀ

X 142

út 27.2.

ne

4/4

4x Fassa-Sella

203

7 400

7200 / 6200 / 5400

HK(+200)-Praha-PlzeÀ

4.3.

cena (Kã)

S/J/D

nástupní trasa
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VAL DI FIEMME

Pelegrino

Val di Fiemme

Pe

1500 - 2513 m n.m.
3 km
18 km

Alpe Lusia

30 km
9km

AL

1300 - 2380 m n.m.
3 km
10 km

22 km
14 km

Pelegrino

Ski Center Latemar

Passo Rolle

Alpe Lusia

Alpe Cermis

VAL DI FIEMME

VAL DI FIEMME

W

Ski Center Latemar SL
1550 - 2500 m n.m.
2 km
37 km

Alpe Cermis

50 km
11 km

1300 - 2250 m n.m.
4 km
10 km

AC
25 km
11 km

HOTEL V CENTRU ST¤EDISKA • DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ SKIBUSEM • VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI
Val di Fiemme nabízí atraktivní lyÏování na 100 km sjezdovek v ãástech Ski Center Latemar, Alpe Cermis a Alpe Lusia.
Areály mají dokonal˘ systém umûlého zasnûÏování a py‰ní se perfektní úpravou sjezdovek. První den pojedeme na lyÏování busem
CK, ostatní dny pak skibusy. V údolí dobfie funguje síÈ skibusov˘ch linek, zastávka je pfiímo pfied hotelem.

program zájezdÛ s jízdou pfies noc: 1. den: odjezd z âR veãer, jízda pfies noc • 2. den: ráno pfiíjezd na Alpe Cermis, lyÏování, veãer
ubytování • 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno
program zájezdÛ s jízdou pfies den (4/4 a 5/5): 1. den: odjezd z âR ráno, jízda pfies den, veãer ubytování, veãefie • 2., 3., 4. (5.) den:
lyÏování • 5. (6.) den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno
skipas - zájezd W 21: 5denní kombinovan˘ skipas - 4x Val di Fiemme (Alpe Cermis, Ski Center Latemar a Alpe Lusia) + 1x Pellegrino
skipas - ostatní zájezdy: 4denní skipas Val di Fiemme, roz‰ífiení skipasu na oblast Pelegrino je moÏné za pfiíplatek
doprava na lyÏování: 1. den busem CK, ostatní dny skibusem (u zájezdu W 21 na Pellegrino busem CK), zastávka skibusov˘ch linek je
pfiímo pfied hotelem, jízdenky obdrÏíte v hotelu, jsou hrazeny v rámci pobytové taxy
cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 2,0 EUR/den (do 14 let zdarma), obsahuje téÏ jízdenky na skibus, klienti hradí na místû v hotovosti

hotel JOLANDA - Ziano di Fiemme

SKIPASY
info str.6

wellness
centrum

poloha: Zianno di Fiemme, centrum mûsta 200 m, stanice skibusov˘ch linek pfied hotelem • ubytování: v cenû 2- a 3- lÛÏkové pokoje
s vl. pfiíslu‰enstvím a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze - snídanû bufet, veãefie
v˘bûr z menu • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, sauna v cenû pobytu, turecké láznû a hydromasáÏe za poplatek

S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 10% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

autobusové zájezdy - hotel Jolanda:
ã.z.

16

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

S/J/D

nástupní trasa

184

6 800

6600 / 5600 / 4800

Praha - PlzeÀ

4x Val di Fiemme

162

6 200

6050 / 5300 / 4700

Praha - PlzeÀ

4/4

4x Val di Fiemme

162

7 400

7200 / 6200 / 5400

Praha - PlzeÀ

4

4x Val di Fiemme

162

6 200

6050 / 5300 / 4700

Blatná - Písek - âB

4/4

4x Val di Fiemme

162

7 400

7200 / 6200 / 5400

Blatná - Písek - âB

W 21

po 29.1.

ne

4.2.

5

W 81

pá 16.2.

st 21.2.

4

W 98

út 20.2.

ne 25.2.

W 160

pá

2.3.

st

W 184

út

6.3.

ne 11.3.

7.3.

areály

skipas (EUR)

4x Fiemme 1x Pellegrino

cena (Kã)
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SAN PELLEGRINO

1378 - 2517 m n.m.
4 km
11 km

San Pellegrino

27 km
12 km

1918 - 2545 m n.m.
9 km
42 km

70 km
20 km

Alpe Lusia
skibusem 15 minut

Passo San Pellegrino
1900 m n. m.

SAN PELLEGRINO

SAN PELLEGRINO

Alpe Lusia (bez vyobrazení)

PE

WELLNESS HOTEL U SJEZDOVEK • VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI • V CENù OBùDY!
Pro sezonu 2018 pfiíná‰íme nové zájezdy do stfiediska Alpe Lusia / San Pelegrino (dfiíve Trevalli). V ãásti Pellegrino nás ãeká 70 km
sjezdovek, vãetnû nového "padáku" La Volata z Col Margherity. V rámci skipasu je moÏno skibusem nav‰tívit sousední areál Alpe
Lusia (27 km sjezdovek). V obou ãástech najdeme sjezdovky v‰ech obtíÏností, obsluhován˘mi moderními sedaãkami s kryty nebo
kabinkami. Ubytování je sice ve vy‰‰í cenové hladinû, ale se v‰ím komfortem. A v cenû je tentoktrát i obûdov˘ bufet!
program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno v hotelu malá snídanû a pfievléknutí, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, lyÏování aÏ po prvním noclehu • 2., 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování,
pfievléknutí, moÏnost sprchy a pfiedodjezdové veãefie (5 Euro), jízda pfies noc • 6. den: návrat ráno
cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s plnou penzí, wellness, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: skipas, cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

hotel CRISTALLO - San Pellegrino

FALCADE

SKIPASY
info str.6

wellness
centrum

poloha: sjezdovka k lanovce Col Margherita 10 m, sjezdovka Fuciade pro návrat zpût 100 m, navíc k dispozici hotelov˘ miniskibus
pokoje: v cenû pokoje pro 2-3 osoby, 4lÛÏkov˘ pokoj (vÏdy pevná lÛÏka) se slevou 300,- Kã/noc • stravování – plná penze: bohat˘
snídaÀov˘ bufet (vûtnû míchan˘ch vajíãek), obûdy formou bufetu (polévka, 2 „primi“, saláty, dezert), veãefie v˘bûr z menu, bohat˘ salátov˘
bufet, velk˘ v˘bûr desertÛ a ovoce • veãerní vyÏití: v cenû wellness – velká vífiivka, finská a turecká sauna, hudební veãery v tavernû

NOVINKA 2018

Dopfiejte si komfort
hotelu Cristallo
skvûl˘ hotel u sjezdovek
plná penze - v˘borná kuchynû
obûdy formou bufetu
wellness centrum v cenû
WiFi zdarma - i na pokojích
obchod, pÛjãovna, skiservis

SLEVA 400 Kã/os.
do 31.10.17

autobusové zájezdy - hotel Cristallo:
ã.z.
18

odjezd

S - senior nar. do 25.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 26.11.01-25.11.09 - sleva 500 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 26.11.09-31.12.15 - sleva 900 Kã/noc a skipas zdarma

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

PE 208

pá

9.3.

st 14.3.

4

4x Pellegrino

162

7 400

cena (Kã)

7250 / 5900 / 4700

Praha - PlzeÀ

PE 225

út 13.3.

ne 18.3.

4/4

4x Pellegrino

162

8 900

8700 / 6900 / 5300

Praha - PlzeÀ
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SKIAREA CAMPIGLIO

Pinzolo
787 - 2100 m n.m.
6 km
21 km

Madonna di Campiglio MC

Marilleva - Folgarida

1500 - 2445 m n.m.
10 km
30 km

920 - 2180 m n.m.
7 km
18 km

32 km
5 km

VAL DI SOLE / VAL RENDENA

70 km
30 km

50 km
25 km

Skiarea Campiglio
150 km sjezdovek Pinzolo - Madonna - Marilleva - Folgarida

P

Pinzolo
Madonna

SKIAREA CAMPIGLIO

SKIAREA CAMPIGLIO

HOTELY P¤ÍMO U SJEZDOVEK • VHODNÉ PRO RODINY S DùTMI • 150 KM PROPOJEN¯CH SJEZDOVEK
V minul˘ch letech jsme roz‰ífiili nabídku pobytov˘ch zájezdÛ do lyÏafiské oblasti Skiarea Campiglio, která vznikla propojením
areálÛ Marilleva-Folgarida, Madonna di Campiglio a Pinzolo. Skipas Skiarea Campiglio platí na v‰ech 150 km sjezdovek.
K dispozici jsou 3 ubytovací kapacity. Wellness hotel Fantelli ve Folgaridû je vzdálen˘ 100 m od sjezdovek, star‰í hotel Della Torre
pouh˘ch 10 m od sjezdovek. Zájezdy do tfietí ubytovací kapacity (hotel Bellavista v Pinzolu) najdete na www.ck-vikend.cz.

Folgarida

Marilleva

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno v hotelu pfievléknutí, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, první den lyÏování aÏ po prvním noclehu
2., 3., (4.) den: lyÏování • 4., (5.) den: lyÏování, pfievléknutí, jízda pfies noc • 5., (6.) den: návrat ráno
cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, taxu a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob, platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci
pobytová taxa: 1,5 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

U
R

SKIPASY
info str.6

hotel DELLA TORRE - Folgarida
poloha: Folgarida, 10 m od sjezdovky • pokoje: star‰í vybavení, 2- a 3-lÛÏ. pokoje s TV, 4-lÛÏ. pokoj se slevou 300,- Kã/noc pro 4. os.
stravování: polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salát • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, spoleãenská místnost

S - senior nar. do 30.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.01-30.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.12.09-31.12.15 - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

autobusové zájezdy - hotel Della Torre:
ã.z.

hotel FANTELLI - Folgarida

wellness
centrum

poloha: Folgarida, 100 m od sjezdovky • pokoje: pûkné 2- a 3-lÛÏ. pokoje s TV, 4-lÛÏ. pokoj se slevou 400,- Kã/noc pro 4. osobu
stravování: italská polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salát • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, wellness centrum

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

R 10

pá 19.1.

st 24.1.

4

4x Skiarea Campiglio

134

5 800

5650 / 4900 / 4300

Praha - PlzeÀ

R 172

po 5.3.

so 10.3.

4/4

4x Skiarea Campiglio

146

7 400

7200 / 6200 / 5400

MB(+100)-Praha-PlzeÀ

R 193

ãt

8.3.

st 14.3.

5

5x Skiarea Campiglio

177

7 400

7200 / 6200 / 5400

Praha - Tábor - âB

R 217

po 12.3.

ne 18.3.

5

5x Skiarea Campiglio

160

7 200

7000 / 6000 / 5200

Praha - Bene‰ov - âB

SLEVA 400 Kã/os.
do 31.10.17

autobusové zájezdy - hotel Fantelli:
ã.z.

20

cena (Kã)

S/J/D

nástupní trasa

S - senior nar. do 30.11.52 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.01-30.11.09 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.12.09-31.12.15 - sleva 800 Kã/noc a skipas zdarma

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

U 85

pá 16.2.

st 21.2.

4

4x Skiarea Campiglio

146

7 400

7250 / 6500 / 5900

Praha - PlzeÀ

U 101

út 20.2.

ne 25.2.

4/4

4x Skiarea Campiglio

146

8 800

8600 / 7600 / 6800

Praha - PlzeÀ

U 166

pá

st

7.3.

4

4x Skiarea Campiglio

146

7 200

7050 / 6300 / 5700

Praha - PlzeÀ

U 174

po 5.3.

ne 11.3.

5

5x Skiarea Campiglio

177

8 600

8400 / 7400 / 6600

Praha - PlzeÀ

2.3.

cena (Kã)
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PONTE DI LEGNO / TONALE

1155 - 3016 m n.m. 100 km
10 km
60 km
30 km

ADAMELLOSKI
ledovec Presena
Ponte di Legno
Temú

Z
Tonale

PONTE DI LEGNO / TONALE

PONTE DI LEGNO / TONALE

Ponte di Legno / Tonale

P¤ÍMO U SJEZDOVEK • VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI • SKVùLÉ CENY VâETNù SKIPASU • VA·E OBLÍBENÉ ST¤EDISKO
Pobytové zájezdy do stfiediska vzniklého propojením tfií areálÛ nabízejícího sjezdovky v‰ech kategorií: sportovnû ladûné Ponte di
Legno a Temú, jiÏní plánû na Tonale, ãernou sjezdovku Paradiso i lyÏování na ledovci Presena. Ubytování je v oblíbeném hotelu
Bezzi s nadstandardními sluÏbami. Pfievléknutí v hotelu a malá snídanû pfii ranním pfiíjezdu, moÏnost zakoupení pfiedodjezdové
veãefie poslední den po lyÏování. Na jafie 2017 byla provedena kompletní pfiestavba 2. a 3. patra hotelu, kde vznikly nové moderní
a prostorné pokoje, které se prodávají za pfiíplatek. Zájezdy jiÏ mají skipas zahrnut˘ v cenû zájezdu.

hotel BEZZI - Tonale

wellness
centrum

poloha: 50 m od sjezdovek • pokoje: pro 2, 3, 4 osoby s vl. pfiíslu‰enstvím, vybavené TV • stravování: italská polopenze - snídanû: bufet,
veãefie - v˘bûr z menu: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, wellness (sauna, hydro masáÏe, whirpool) za poplatek

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno v hotelu malá snídanû a pfievléknutí, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, lyÏování aÏ po prvním noclehu • 2., 3. (4., 5.) den: lyÏování • 4. (5., 6.) den:
lyÏování, pfievléknutí, moÏnost sprchy (3 Euro) a pfiedodjezdové veãefie (5 Euro), jízda pfies noc • 5. (6., 7.) den: návrat ráno
cena zahrnuje: skipas, dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob, vstup do wellness centra
pobytová taxa: není zatím zavedena

PÛvodní pokoje (1. a 4. patro)

CHALET SUPERIOR

Nové pokoje (2. a 3. patro)
22

ALPIN DELUXE

2 osoby pfiíplatek 200 Kã / os. a noc
3 osoby pfiíplatek 200 Kã / os. a noc
4 osoby v základní cenû

Nové pokoje (2. a 3. patro)

MOUNTAIN SUITE

2 osoby v základní cenû
3 osoby v základní cenû
4 osoby sleva 300 Kã / pokoj a noc

2 osoby pfiíplatek 400 Kã / os. a noc
3 osoby pfiíplatek 200 Kã / os. a noc
4 osoby v základní cenû

SKIPASY
info str.6

S - senior narozen˘ do 30.11.52
J - junior nar. 1.12.01-30.11.09
D - dûti naroz. 1.12.09-31.12.15

autobusové zájezdy - hotel Bezzi:
ã.z.

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

Z 405

út 12.12.

ne 17.12.

4

4x AdamelloSki

7 900

7750 / 7000 / 3800

Praha - PlzeÀ

Z1

út

9.1.

ne 14.1.

4/4

4x AdamelloSki

9 200

9000 / 7200 / 3200

VLASTNÍ DOPRAVA

Z4

pá 12.1.

st 17.1.

4

4x AdamelloSki

9 600

9450 / 7900 / 4400

Praha - PlzeÀ

Z6

út

16.1.

ne 21.1.

4/4

4x AdamelloSki

10 800

10600 / 8800 / 4800

Praha - PlzeÀ

Z 39

pá

2.2.

4

4x AdamelloSki

10 800

10650 / 9000 / 4900

Vy‰kov(+100) - Brno

st

7.2.

cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D

nástupní trasa

Z 55

út

6.2.

ne 21.2.

4/4

4x AdamelloSki

12 200

12000 / 10100 / 5500

Praha - PlzeÀ

Z 102

út

20.2.

ne 25.2.

4/4

4x AdamelloSki

12 400

12200 / 10500 / 5600

Praha - PlzeÀ

Z 167

pá

2.3.

st

4

4x AdamelloSki

11 000

10850 / 9400 / 5000

Praha - PlzeÀ

Z 189

út

6.3.

ne 11.3.

4/4

4x AdamelloSki

12 400

12200 / 10500 / 5600

MB(+100)-Praha-PlzeÀ

Z 212

pá

9.3.

st 14.3.

4

4x AdamelloSki

10 800

10650 / 9000 / 5100

Praha - PlzeÀ

7.3.

23

PAGANELLA

Pa

1040 - 2125 m n.m.
1 km
22 km

PAGANELLA

PAGANELLA

Paganella

35 km
12 km

PN
ANDALO
FAI

WELLNESS HOTEL • DOPORUâUJEME I PRO RODINY S DùTMI • SKVùLÉ CENY VâETNù SKIPASU
Osvûdãená loÀská novinka potû‰í nejen rodiny s dûtmi. Paganella patfií k men‰ím stfiediskÛm, nabízí „jen“ 35 km sjezdovek,
ale lyÏafisky vás jistû pfiíjemnû ve v‰ech smûrech pfiekvapí – pfiev˘‰ení pfies 1 km, severní orientace svahÛ, dokonalé 100% umûlé
zasnûÏování a zejména postupnû modernizovaná pfiepravní zafiízení. Sjezdovky jsou vesmûs stfiední nároãnosti, vhodné i pro rodiny
s dûtmi. Dobrá je také dopravní dostupnoust, jen posledních pár km je mimo dálnici. Ubytování nabízíme v hotelu blízko centra
Andala, pouh˘ch 350 m od lanovky. Tentokrát se jedná o jiÏ vyzkou‰en˘ hotel Negresco s velmi pfiátelskou atmosférou. Andalo je
pûkné turistické mûsteãko s obchody a bary, pro polyÏafiskou relaxaci doporuãujeme nav‰tívit nedalek˘ vefiejn˘ bazén AcquaIN.

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno moÏnost pfievléknutí v hotelu, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, lyÏování aÏ po prvním noclehu • 2., 3. (4.) den: lyÏování • 4. (5.) den:
lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 5. (6.) den: návrat ráno
cena zahrnuje: skipas, dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

hotel NEGRESCO - Andalo

SKIPASY
info str.6

wellness
centrum

poloha: 350 m od lanovky, skibus 50 m • pokoje: 2- a 3-lÛÏ. s TV, 4-lÛÏ. pokoj se slevou 300,- Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská
polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, wellness, vefiejn˘ bazén AcquaIN 150 m
S - senior narozen˘ do 30.11.52
J - junior nar. 1.12.01-30.11.09
D - dûti naroz. 1.12.09-31.12.15

autobusové zájezdy - hotel Negresco:
ã.z.
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pfiíjezd

dnÛ

areály

PN 428 pá 15.12.

odjezd

út 19.12.

3/3*

3x Paganella

6 900

6750 / 5600 / 2900

PN 57

po 12.2.

3/3*

3x Paganella

7 900

7750 / 6500 / 3600

Praha - PlzeÀ

PN 126 ne 25.2.

pá

4/4

4x Paganella

9 900

9700 / 7800 / 4300

Kladno - Praha - âB

PN 192 st

po 12.3.

4

4x Paganella

8 800

8650 / 7000 / 3800

Praha - PlzeÀ

ãt

8.2.
7.3.

2.3.

cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D

nástupní trasa
Praha - PlzeÀ
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FOLGARIA

Folgaria Fiorentini
1180 - 1850 m n.m.
6 km
32 km

Lavarone

74 km
36 km

Folgaria

FOLGARIA

FOLGARIA
Fiorentini

FF
FM

P¤ÍMO U SJEZDOVEK • DOPORUâUJEME I PRO RODINY S DùTMI • SKVùLÉ CENY VâETNù SKIPASU
Italské stfiedisko Folgaria nabízí 74 km sjezdovek se 100% umûl˘m zasnûÏováním. VÏdy perfektnû upravené tratû jsou vesmûs stfiední
nároãnosti, ve v‰ední dny témûfi liduprázdné. Stfiedisko tak osloví nejen vyznavaãe poklidné lyÏafiské dovolené, ale i rodinny s dûtmi.
Hotely jsou pfiímo u sjezdovek. Zájezdy se prodávají se skipasem zahrnut˘m v cenû, s velmi v˘hodn˘mi cenami zejména pro dûti.

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer, jízda pfies noc, ráno pfievléknutí v hotelu, pfiíjezdová snídanû (u zájezdu 4/4 odjezd ráno, jízda pfies den)
2., 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, moÏnost pfiedodjezdové veãefie za 5 EUR jízda pfies noc • 6. den: návrat ráno
cena zahrnuje: skipas, dopravu busem, ubytování, lÛÏkoviny, ruãníky, spotfiebu energií, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

SKIPASY
info str.6

hotel MONTE MAGGIO - Fondo Grande
poloha: Folgaria - lokalita Fondo Grande, 10 m od sjezdovky • ubytování: v cenû pokoje s vl. pfiísl. pro 2 aÏ 3 osoby • slevy: 4-lÛÏkov˘
pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze - snídanû i veãefie formou bufetu

hotel MARTINELLA - Serrada

sauna

poloha: Serrada, lanovka a dûtsk˘ park s pojízdn˘m kobercem 10 m • ubytování: v cenû 2- a 3- lÛÏk. pokoje s vl. pfiísl., 4-lÛÏk. se slevou 100,-Kã/noc
pro 4. osobu • stravování: polopenze – snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert • veãerní vyÏití: sauna (cca 5 EUR), bar
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autobusové zájezdy - hotel Monte Maggio (zájezd ã. FM 454 hotel Martinella):
ã.z.

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

FF 427

pá 15.12.

st 20.12.

4

4x Folgaria

7 600

7450 / 6200 / 3500

Praha - PlzeÀ

FM 454 po 25.12.

pá 29.12.

3

3x Folgaria

7 800

7700 / 6500 / 3600

Praha - PlzeÀ

FF 36

pá

st

7.2.

4

4x Folgaria

8 800

8650 / 7000 / 3900

Praha - PlzeÀ

FF 51

po 5.2.

ne 11.2.

5

5x Folgaria

10 600

10400 / 8400 / 4200

Praha - PlzeÀ

FF 122

pá 23.2.

st 28.2.

4/4

4x Folgaria

9 900

9700 / 7800 / 4200

Praha - PlzeÀ

FF 165

pá

2.3.

st

4

4x Folgaria

8 800

8650 / 7000 / 3900

Praha - PlzeÀ

FF 187

út

6.3.

ne 11.3.

4/4

4x Folgaria

9 900

9700 / 7800 / 4200

Praha - Tábor - âB

2.2.

7.3.

cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D

S - senior narozen˘ do 30.11.52
J - junior nar. 1.12.01-30.11.09
D - dûti naroz. 1.12.09-31.12.15

nástupní trasa
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LIVIGNO / BORMIO

Livigno

Li

LIVIGNO / BORMIO

LIVIGNO / BORMIO

1800 - 2800 m n.m. 115 km
15 km
70 km
30 km

Mottolino

Carosello

V

VA·E OBLÍBENÁ ST¤EDISKA • V LIVIGNU DOPRAVA SKIBUSEM – V BORMIU BUSEM CK • REZERVUJTE OPRAVDU VâAS
Alta Valtellina - lyÏafiská oblast pro skuteãné znalce lyÏování. Oblast vyniká pfiedev‰ím ‰piãkov˘mi lyÏafisk˘mi terény - aÈ uÏ rozsáhl˘mi,
vesmûs stfiednû prudk˘mi plánûmi Livigna, nebo neobvykle dlouh˘mi sjezdovkami s 1 800 metrov˘m pfiev˘‰ením v Bormiu. Zárukou
lyÏování na kvalitním snûhu je také náv‰tûva Santa Cateriny. Lákadlem je bezcelní zóna v Livignu, umoÏÀující v˘hodné nákupy.
Pro zájezdy s kombinovan˘m lyÏováním (Livigno, Bormio, Santa Caterina) je ubytování v hotelu s polopenzí nedaleko Bormia.
Pro pobytové zájezdy s lyÏováním jen v Livignu pak nabízíme hotel v centru Livigna, kter˘ má cca polovinu ubytovací kapacity v novû
postavené budovû - nové pokoje jsou k dispozici za pfiíplatek 200 Kã / os. a noc.

S. Caterina

SC

1740 - 2740 m n.m.
9 km
18 km

Bormio

30 km
3 km

Bo

1200 - 3000 m n.m.
4 km
22 km

Valdidentro

35 km
9 km

1340 - 2550 m n.m.
1 km
12 km

VD
23 km
10 km

program zájezdÛ - Bormio: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc • 2. den: lyÏování podle programu, veãer ubytování, veãefie
3., 4. (5.) den: lyÏování, doprava busem CK • 5. (6.) den: lyÏování v Livignu, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno
program zájezdÛ - Livigno: 1. den: odjezd veãer, jízda pfies noc, ráno v hotelu malá snídanû a pfievléknutí, lyÏování (u zájezdu 4/4 jízda
pfies den) • 2., 3., 4. (5.) den: lyÏování • 5. (6.) den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno
cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování v hotelu s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, záv. úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy - hradí se v euro pfii zájezdu prÛvodci, cest. poji‰tûní osob
pobytová taxa: pro Bormio 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti, v Livignu není zavedena

SKIPASY
info str.6

B

hotel CASTELLO - Bormio
poloha: italská horská vesnice San Antonio, Bormio 4 km, Santa Caterina 12 km • ubytování: v cenû 2- a 3- lÛÏkové pokoje
s vl. pfiíslu‰enstvím a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze - snídanû bufet, veãefie
pfiedkrm, hlavní jídlo, salát/desert • veãerní vyÏití: podniky v okolí, hotelov˘ bar, malá spoleãenská místnost (v recepci)

BORMIO
S - senior nar. do 31.12.53 - sleva 50 Kã/noc a 5% na skipas
J - jun. nar. 1.1.02-31.12.09 - sleva 100 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.1.10-31.12.15 - sleva 300 Kã/noc, skipas viz. str. 6

autobusové zájezdy - hotel Castello:
ã.z.

hotel SILVESTRI - Livigno

/

poloha: centrum Livigna, skiareál Carosello 450 m, stanice skibusu 10 m • ubytování: v cenû jsou pÛvodní 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl.
pfiíslu‰enstvím a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu, nové pokoje za pfiíplatek 200,-Kã/os. a noc • stravování:
italská polopenze - snídanû bufet, veãefie pfiedkrm, hlavní jídlo, salát/desert • veãerní vyÏití: podniky v okolí, bar, spoleãenská místnost

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

B 41

pá

2.2.

st

7.2.

4

Li,Bo,SC,Li

145

5 800

5650 / 5500 / 4900

Praha - PlzeÀ

B 66

pá

9.2.

st 14.2.

4

Bo,SC,VD,Li

137

5 800

5650 / 5500 / 4900

Praha - PlzeÀ

B 75

út 13.2.

ne 18.2.

4/4

Bo,SC,VD,Li

126

6 800

6600 / 6400 / 5600

Praha - PlzeÀ

B 92

po 19.2.

ne 25.2.

5

Li,SC,Bo,VD,Li

172

6 800

6600 / 6400 / 5600

Praha - PlzeÀ

B 125

pá 23.2.

st 28.2.

4

Li,Bo,SC,Li

145

5 800

5650 / 5500 / 4900

Praha - PlzeÀ

pfiíjezd

autobusové zájezdy
- hotel Silvestri:
ã.z.
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odjezd

pfiedvánoãní zájezdy
na www.ck-vikend.cz

nové pokoje
+ 200 Kã/os. a noc

cena (Kã)

S - senior nar. do 31.12.53 - sleva 50 Kã/noc a 20% na skipas
J - jun. nar. 1.1.02-31.12.09 - sleva 300 Kã/noc a 35% na skipas
D - dûti nar. 1.1.10-31.12.15 - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

V7

út 16.1.

ne 21.1.

4/4

4x Livigno

142

6 900

6700 / 5700 / 4900

Praha - PlzeÀ

V 11

pá 19.1.

st 24.1.

4

4x Livigno

142

6 000

5850 / 5100 / 4500

Praha - PlzeÀ

V 20

pá 26.1.

st 31.1.

4

4x Livigno

155

6 400

6250 / 5500 / 4900

Praha - PlzeÀ

V 247

po 19.3.

so 24.3.

4/4

4x Livigno

168

7 900

7700 / 6700 / 5900

Praha - PlzeÀ

V 252

ãt 22.3.

st 28.3.

5

5x Livigno

208

7 900

7700 / 6700 / 5900

Praha - PlzeÀ

V 254

út 27.3.

ne

4/4

4x Livigno

168

7 900

7700 / 6700 / 5900

Praha - PlzeÀ

1.4.

cena (Kã)
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VAL SENALES / SULDEN

ORTLERSKÉ ALPY

Val Senales

VS

2000 - 3250 m n.m.
8 km
17 km

35 km
10 km

Sulden

VAL SENALES / SULDEN

VAL SENALES / SULDEN

Su

1900 - 3250 m n.m.
12 km
19 km

37 km
6 km

LYÎUJEME NAD 3000 M N.M. • PERFEKTNÍ APARTMÁNY A HOTEL S POLOPENZÍ • DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ BUSEM CK
Ortlerské Alpy nabízejí kvalitní a velmi pestré lyÏování ve vysok˘ch nadmofisk˘ch v˘‰kách. Na italské stranû je lyÏování zamûfieno
na 2 vysoko poloÏená tyrolská stfiediska Val Senales a Sulden. LyÏafiskou nabídku doplÀuje na italsko-rakouském pomezí stfiedisko
Reschenpass. K atraktivitû kromû skvûl˘ch snûhov˘ch podmínek pfiispívá kvalitní ubytování - apartmány a hotel, oboje s bazénem.

PRVNÍ SNÍH
3 dny lyÏování
program zájezdÛ s jízdou pfies noc: 1. den: odjezd z âR veãer, jízda pfies noc, ráno pfiíjezd na první areál • 2. den: lyÏování, veãer
ubytování • 3., 4. (5.) den: lyÏování, doprava na areály busem CK • 5. (6.) den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno

SULDEN
ãt 16.11. - po 20.11. 2017

program zájezdÛ s jízdou pfies den (4/4): 1. den: odjezd z âR ráno, jízda pfies den, veãer ubytování • 2., 3., 4. den: lyÏování, doprava
na areály busem CK • 5. den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

3 900 Kã + skipas 73 EUR
hotel s polopenzí

cena zahrnuje: dopravu autobusem, u hotelu polopenzi, lÛÏkoviny, spotfiebu energií, záv. úklid, vstup do bazénu a sauny, prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
SKIPASY
pobytová taxa: ap. 1,4 EUR/den, hotel 2 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

více na www.ck-vikend.cz

info str.6

apartmány LATSCH

2x

bazén
v cenû

sauna
v cenû

poloha: tyroské mûsto Latsch v údolí Vinschgau • ubytování: pûkné apartmány pro 2-5 osob, 2- a 3-lÛÏ. loÏnice vÏdy s vl. koupelnou, kuchyÀ,
ob˘vací pokoj s TV • slevy: 200,-Kã/noc pro 5. osobu v ap. • pfiíplatek: 300,-Kã/os. a noc za samostatn˘ apartmán BILO pro 2 osoby
stravování: vlastní, obchod a pizzerie 500 m, jeden veãer v cenû lehká italská veãefie, jeden veãer moÏnost dovozu rodinné pizzy (cca 15 euro)

S - senior nar. do 31.12.53 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 1.1.03-31.12.11 - sleva 100 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.1.12-31.12.17 - sleva 300 Kã/noc, skipas dle ceníku

autobusové zájezdy - apartmány Latsch:
ã.z.
30

cena (Kã)

hotel FIRN - Val Senales - Unser Frau

bazén
v cenû

sauna
v cenû

poloha: rodinn˘ wellness hotel v horské vesnici Unser Frau, skiareál Val Senales 10 km, stanice skibusu pfied hotelem • ubytování:
v cenû 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: tyrolská
polopenze – snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, v cenû bazén a sauna

S - senior nar. do 31.12.53 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - jun. nar. 1.1.03-31.12.11 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.1.12-31.12.17 - sleva 800 Kã/noc, skipas dle ceníku

autobusové zájezdy - hotel Firn:

odjezd

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

ã.z.

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (EUR)

S/J/D

nástupní trasa

T 87

so 17.2.

ãt 22.2.

4/4

Su,VS,Su,Sch

140

4 900

4700 / 4500 / 3700

Praha - PlzeÀ

SF 216

pá

odjezd
9.3.

st 14.3.

4

Sch,VS,VS,Su

132

5 900

cena (Kã)

5750 / 5000 / 3500

Praha - PlzeÀ

T 104

út 20.2.

ne 25.2.

4

Na,Su,Su,Sch

121

4 500

4350 / 4200 / 3600

Praha - PlzeÀ

SF 234

po 12.3.

ne 18.3.

5

Na,VS,VS,VS,Su

168

6 900

6700 / 5700 / 4400

Praha - âB
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SERFAUS-FISS-LADIS / SAMNAUN-ISCHGL

Serfaus-Fiss-Ladis Fi
1200 - 2750 m n.m. 190 km
42 km 109 km 39 km

RAKOUSKO - ·V¯CARSKO

LADIS

SERFAUS

FISS

Y
TO NEJLEP·Í Z RAKOUSKA – BUDETE ZCELA SPOKOJENI • DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ BUSEM CK

Samnaun - Ischgl Sa-Is

Zájezdy zamûfiené tentokrát na 2 ‰piãková stfiediska - rakouskou ski arénu Serfaus-Fiss-Ladis a rakousko-‰v˘carskou Silvretta
arenu Samnaun-Ischgl. Obû nabízejí kolem 200 km sjezdovek a patfií z hlediska pfiepravní techniky k nejlépe vybaven˘m areálÛm
v Alpách. Nabídku doplÀují na italsko-rakouském pomezí Reschenpass stfiediska Nauders a Schöneben. Vysoká nadmofiská v˘‰ka
je zárukou skvûlého lyÏování i v pozdûj‰ích termínech. Ubytování je zaji‰tûno v typickém rakouském penzionu s polopenzí a s dobrou
v˘chozí polohou pro náv‰tûvu areálÛ: Fiss 14 km, Nauders 20 km, Samnaun 24 km a Ischgl (po cestû domÛ) 48 km.

1495 - 2872 m n.m. 238 km
45 km 155 km 38 km

program zájezdÛ s jízdou pfies noc: 1. den: odjezd z âR veãer, jízda pfies noc, ráno pfiíjezd na první areál • 2. den: lyÏování, veãer
ubytování • 3., 4. den: lyÏování, doprava na areály busem CK • 5. den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

SAMNAUN

program zájezdÛ s jízdou pfies den: 1. den: odjezd z âR kolem poledne, jízda pfies den, ubytování veãer kolem 21. hodiny, tento den
bez veãefie 2., 3., 4. den: lyÏování, doprava na areály busem CK • 5. den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno
cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid, taxu a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,5 EUR/den, klienti hradí na místû v hotovosti

SERFAUS-FISS-LADIS / SAMNAUN-ISCHGL

SERFAUS-FISS-LADIS
SAMNAUN-ISCHGL

SKIPASY
info str.6

penzion TSCHUPPBACH - Oberinntal
poloha: rakousk˘ penzion s hospodáfistvím v tyroské vesnici Tösens, v údolí Oberinntal • ubytování: pûkné a prostorné 2 lÛÏkové pokoje
s vlastním pfiíslu‰enstvím • slevy: 300,-Kã/noc pro 4. os. na pokoji (rozkládací gauã) • stravování: polopenze (typická rakouská kuchynû)
ISCHGL

Reschenpass
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ã.z.

odjezd

Y 128

ne 25.2.

pá

pfiíjezd

Y 235

út 13.3.

ne 18.3.

Y 245

pá 16.3.

st 21.3.

4

4x Serfaus-Fiss-Ladis

Y 258

st 28.3.

po

4

Na,Fi,Fi,Sch

2.3.

2.4.

dnÛ

areály

skipas (EUR)

4/4*

Na,Fi,Fi,Sa-Is

186

6 600

6400 / 6200 / 5400 Kolín(+100)-Praha-PlzeÀ

173

6 600

6400 / 6200 / 5400

Praha - PlzeÀ

173

5 800

5650 / 5500 / 4900

Praha - PlzeÀ

152

5 800

5650 / 5500 / 4900

HK(+200)-Praha-PlzeÀ

4/4* 4x Serfaus-Fiss-Ladis

Schöneben

S - senior nar. do 31.12.53 - sleva 50 Kã/noc a 5% na skipas
J - jun. nar. 1.1.03-31.12.11 - sleva 100 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.1.12-31.12.17 - sleva 300 Kã/noc a skipas zdarma

autobusové zájezdy - penzion Tschuppbach:

cena (Kã)

S/J/D

Nauders

nástupní trasa

Nauders
1400 - 2850 m n.m.
7 km
30 km

Na
65 km
28 km

Schöneben
1500 - 2390 m n.m.
9 km
8 km

Sch
27 km
10 km
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S T. M O R I T Z

Corviglia/Marguns/Piz Nair
1720 - 3057 m n.m.
20 km
44 km

80 km
16 km

·V¯CARSKO

S T. M O R I T Z

ST. MORITZ

·V¯CARSKO ZA SKVùLÉ CENY • MAN·ESTR PO CEL¯ DEN • DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ SKIBUSEM
Nejlep‰í ‰v˘carská adresa láká nejen snoby sv˘mi butiky a luxusními hotely, ale také pokroãilé aÏ expertní lyÏafie. âesk˘ lyÏafi v‰ak
ocení hlavnû ‰iroké, preciznû upravené sjezdovky, na kter˘ch si uÏije „man‰estr“ po cel˘ den. Hlavní areál Corviglia provûfiila
olympiáda i mistrovství svûta, o nic ménû kvalitní není ani protilehl˘ areál Corvatsch a ãasto liduprázdná Diavolezza. Nadmofiské
v˘‰ky kolem tfií tisíc metrÛ jsou zárukou kvalitního snûhu. Doprava k areálÛm je skibusem (stanice je pfied domem): Corviglia
vzd. 1 km, Corvatsch vzd. 6 km. Zpestfiením pobytu je moÏnost vyjet si na Diavolezzu ‰v˘carskou horskou Ïeleznicí. Kvalitní
ubytovna se 2-4 lÛÏkov˘mi pokoji a v˘bornou polopenzí poskytuje dobré a cenovû pfiijatelné zázemí.

S T. M O R I T Z

SM

Corvatsch/Furtschellas
program zájezdÛ: 1. den: odjezd z âR dopoledne, jízda pfies den, ubytování, tento den bez veãefie • 2., 3., 4. den: lyÏování, doprava na
lyÏování skibusem • 5. den: lyÏování, odpoledne pfievléknutí v ubytovnû, jízda domÛ pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

1797 - 3303 m n.m.
12 km
41 km

65 km
12 km

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzí (3x veãefie, 4x snídanû), lÛÏkoviny, závûreãn˘ úklid a sluÏby prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v CHF pfii zájezdu prÛvodci, cest. poji‰tûní a koupelnové prádlo (nutno vzít vlastní)
pobytová taxa: 1,5 CHF/den, klienti hradí na místû v hotovosti

ubytovna - Svat˘ Mofiic
pûkná ubytovna pfiímo ve Sv. Mofiici, 1 km od stanice lanovky Signalbahn (stanice skibusu pfied domem) • ubytování: v cenû 4-lÛÏ.
pokoje (2 palandy), za pfiíplatek 350,-Kã/os. a noc nûkolik 2-lÛÏkov˘ch pokojÛ a za pfiíplatek 100,-Kã/os. a noc nûkolik 3-lÛÏ. pokojÛ,
pokoje mají umyvadlo, skfiínû, stolek, Ïidle, pfiíslu‰enství je vÏdy pro nûkolik pokojÛ na chodbû • stravování: polopenze - samoobsluÏná
restaurace • vybavení ubytovny: zvlá‰È spoleãenská místnost pro CK Víkend, spoleãenská místnost s TV, lyÏárna, bar, herna

S - seniofii nar. do 31.12.53 - sleva 50 Kã/noc a 0% na skipas
J - juniofii 6 - 12 let
- sleva 100 Kã/noc a 35% na skipas
D - dûti do 6 let
- sleva 1000 Kã/noc a skipas zdarma

autobusové zájezdy - ubytovna Sv. Mofiic:
ã.z.
34

pfiíjezd

dnÛ

areály

skipas (CHF)

SM 246 so 17.3.

odjezd

ãt 22.3.

4/4*

4x St. Moritz

152

7 900

cena (Kã)

7700 / 7500 / 3900

S/J/D

nástupní trasa
PlzeÀ - SRN

SM 249 st 21.3.

po 25.3.

4/4*

4x St. Moritz

152

7 900

7700 / 7500 / 3900

Praha - PlzeÀ
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Smluvní vztah mezi pofiadatelem zájezdu a klientem se fiídí ustanoveními zákona ã. 159/99 a obãanského zákoníku 40/64 ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ a je upraven tûmito podmínkami.
1. Pofiadatel zájezdÛ:
Ing. Martin Jindrák – CK Víkend PLUS
Valdecká 84, 268 01 Hofiovice
Iâ: 45140782, DIâ: CZ6403021097
2. Pfiihlá‰ení do zájezdu je moÏné tûmito zpÛsoby:
• telefonicky na ã. 311 510 136
• osobnû v kanceláfii CK v Hofiovicích
• elektronicky objednávkov˘m formuláfiem, kter˘ je pfiístupn˘
pfies detail pfiíslu‰ného zájezdu na www.ck-vikend.cz
Pfii pfiihlá‰ení je nutné uvést jména, adresy a data narození (ne rodná
ãísla) v‰ech osob, kontaktní telefonické ãíslo a e-mail.
Klient je fiádnû pfiihlá‰en aÏ po úhradû zálohy, která (pokud není
uvedeno jinak) ãiní 2000 Kã/os.
LhÛta pro úhradu zálohy je stanovena na 3 pracovní dny, u vût‰ích
skupin je moÏno dohodnout jinou lhÛtu.
Zájezd je nutno doplatit bez vyzvání do 4 t˘dnÛ pfied odjezdem.
3. Platby je moÏno provést tûmito zpÛsoby:
• pfievodem z úãtu na úãet CK Víkend PLUS
• vloÏením hotovosti na úãet CK veden˘ u âeské spofiitelny
Platbu je nutné provést pod variabilním symbolem, kter˘ Vám
sdûlíme pfii pfiihlá‰ení, jinak nelze identifikovat plátce.
âÍSLO ÚâTU CK VÍKEND PLUS:

364 93 93 69 / 0800
4. Vznik smluvního vztahu: Pfii telefonickém pfiihlá‰ení vzniká
smluvní vztah ústnû, a to poãínaje úhradou zálohy. Klient úhradou
zálohy dokládá, Ïe se seznámil s tûmito organizaãními a obchodními
podmínkami a s údaji o daném zájezdu uveden˘mi v tomto katalogu
nebo na www.ck-vikend.cz. Pfii pfiihlá‰ení objednávkov˘m formuláfiem Vám bude zasláno e-mailem potvrzení objednávky zájezdu
obsahující v‰echny náleÏitosti písemné smlouvy o zájezdu.
5. Souhlas klienta se zpracováním osobních údajÛ: Pfii hlá‰ením
do zájezdu klient souhlasí s tím, aby CK Víkend PLUS v souladu se
zákonem 101/2000 pouÏila osobní údaje klientÛ (jména, adresy,
data narození a tel. ãísla) pro potfieby splnûní v‰ech sluÏeb souvisejících s realizací zájezdu.
6. Poji‰tûní záruky v dÛsledku úpadku cestovní kanceláfie:
CK je fiádnû poji‰tûna dle zákona ã.159/1999 Sb. u poji‰Èovny
UNIQA poji‰Èovna, a.s. zastoupenou spoleãností FIDUCIA s.r.o.
7. Cestovní poji‰tûní: Doporuãujeme v‰em klientÛm pojistit se na
dny lyÏování tkz. cestovním zdravotním poji‰tûním s pfiipoji‰tûním
odpovûdnosti za ‰kody. CK Víkend PLUS tuto sluÏbu nezaji‰Èuje.

36

8. Placení skipasÛ: Nûkteré zájezdy jiÏ v cenû zahrnují skipas,
u nûkter˘ch se skipas hradí zvlá‰È. Pokud se skipas hradí zvlá‰È,
platí se aÏ na zájezdu v hotovosti v euro (u Jungfrau a St. Mofiice
v CHF), prostfiednictvím prÛvodce zájezdu, kter˘ skipasy koupí
hromadnû za na‰e smluvní ceny. Pfiíslu‰n˘ obnos spolu
s kapesn˘m smûÀte pfied cestou, moÏnost smûny na zájezdu
není. Uvedené ceny skipasÛ platí pro dospûlé, pro dûti, juniory
a seniory jsou na nûkter˘ch areálech dohodnuty dal‰í slevy - viz.
informace na str. 6. Ceny skipasÛ uvedené v katalogu a v pokynech
k odjezdu jsou stanoveny na základû loÀsk˘ch cen a pfiedpokládaného inflaãního v˘voje, skuteãné ceny mohou oproti uveden˘m
hodnotám doznat je‰tû urãit˘ch zmûn. Pro koneãnou v˘‰i ceny
skipasu za zájezd jsou vÏdy rozhodující smluvní podmínky pro nákup skipasÛ na jednotliv˘ch areálech platné v dobû konání zájezdu.
Úãastník zájezdu má právo zakoupit skipasy na v‰echny dny
lyÏafiského programu prostfiednictvím prÛvodce zájezdu CK
Víkend PLUS. Úãastník je pak povinnen uhradit prÛvodci celkovou
cenu skipasu danou souãtem skuteãn˘ch nákupních cen.

Pokud klient nûkter˘ den nebude lyÏovat (nemoc, zranûní, únava),
oznámí to nejpozdûji pfied pfiíjezdem na areál prÛvodci a skipas ten
den nehradí. V˘jimku tvofií zájezdy, kde se kupuje vícedenní skipas
nebo kde je skipas zahrnut do ceny zájezdu. Nûkteré areály vyÏadují
vratnou kauci na skipas ve v˘‰i cca 5 euro.
9. Pokyny na cestu: T˘den pfied odjezdem obdrÏí klient „Pokyny
k odjezdu zájezdu CK Víkend PLUS“. V pokynech bude mimo jiné
uveden ãas a místo srazu úãastníku k odjezdu, ãíslo busu a sedadla.
Pokyny se zasílají e-mailem, jsou téÏ k dispozici na www.ck-vikend.cz.
10. Doprava a pfiepravní podmínky: Doprava zájezdÛ je zaji‰tûna
smluvnû u tuzemsk˘ch dopravních kanceláfií. K odjezdu se dostavte
podle „pokynÛ k odjezdu“ v urãenou hodinu na urãené místo.
Vezmûte s sebou jen 1 pár lyÏí nebo 1 snowboard, jedno skladné
zavazadlo (batoh, ta‰ku nebo kufr), dal‰í zavazadla a jiné neskladné
pfiedmûty nebudou vzaty do pfiepravy. LyÏe a snowboard musí b˘t
uloÏeny v obalu, boty na snowboard uloÏte zvlá‰È. CK neodpovídá
za pfiípadné ‰kody na majetku klientÛ nezavinûné CK.
11. Zasedací pofiádek v busu: KlientÛm budou pfiidûlena sedadla jiÏ v CK,
mimo jiné s pfiihlédnutím k pofiadí, v jakém se do zájezdu pfiihlásili.
Pfiípadné poÏadavky na pfiidûlení sedadel sdûlte uÏ pfii pfiihlá‰ení.
Cestovní kanceláfi si v odÛvodnûn˘ch pfiípadech vyhrazuje právo
provést zmûnu zasedacího pofiádku i dodateãnû.

Zmûny a ru‰ení zájezdu ze strany klienta - stornovací podmínky
Pokud se nemÛÏete z jakéhokoliv dÛvodu zájezdu zúãastnit, máte 2 moÏnosti:
- zru‰ení zájezdu (odstoupení): v CK zÛstane pfiíslu‰n˘ stornovací poplatek (odstupné) a zbytek uhrazené ceny vám vrátíme.
- zmûna zájezdu: oboustrannû v˘hodnou alternativou ke zru‰ení zájezdu je zmûna zájezdu, kde jsou nastaveny poloviãní stornovací
poplatky (odstupné) s tím, Ïe zbytek uhrazené ceny Vám pfievedeme jako kompenzaci na jin˘ vybran˘ (voln˘) zájezd CK Víkend PLUS
v pfiíslu‰ném nebo pfií‰tím kalendáfiním roce. Tato kompenzace je nepfienosná s v˘jimkou ãlenÛ rodiny - manÏelé, rodiãe a dûti.
Nevyãerpáním do konce uvedeného období kompenzace propadá.
Stornovací podmínky nerozli‰ují dÛvod storna, neposílejte nám tedy Ïádná lékafiská ani jiná potvrzení. Charakter zájezdÛ v‰ak
umoÏÀuje kdykoliv pfiihlásit náhradníka bez poplatku, a to i doslova na poslední chvíli u odjezdu.
Proti stornu je moÏno se pojistit v rámci cestovního poji‰tûní do zahraniãí u jakékoliv poji‰Èovny.
Stornovací poplatky pfii zru‰ení nebo zmûnû zájezdu:
období
pfied odjezdem

stornovací poplatek - zru‰ení zájezdu
zbytek uhrazené ceny se vrací

42 a více dnÛ (6 t˘dnÛ)

500,- Kã/os.

stornovací poplatek - zmûna zájezdu
zbytek uhrazené ceny se pfievádí na jin˘ zájezd
pro 1-5 osob celkem 500,- Kã, 6 a více 100,- Kã/os.

41 - 28 dnÛ (6 - 4 t˘dny)

1 000,- Kã/os.

500,- Kã/os.

27 - 21 dnÛ (4 - 3 t˘dny)

2 000,- Kã/os.

1 000,- Kã/os.

20 - 14 dnÛ (3 - 2 t˘dny)

50 % z ceny zájezdu

25 % z ceny zájezdu

13 - 7 dnÛ (2 - 1 t˘den)

80 % z ceny zájezdu

40 % z ceny zájezdu

100 % z ceny zájezdu

50 % z ceny zájezdu

6 a ménû dnÛ nebo pfii neãerpání sluÏeb

12. Cestovní doklady: Povinností klienta je mít s sebou platn˘ cestovní doklad - cestovní pas (doporuãujeme) nebo obãansk˘ prÛkaz.

Nástupní místa a trasy - pfiíplatky za vzdálená nástupní místa

13. LyÏování první a poslední den zájezdu: U zájezdÛ s odjezdem
z âR veãer a jízdou pfies noc se první a poslední den lyÏování lyÏuje
rovnou „z autobusu“ (pokud není uvedeno jinak), kontakt s ubytovacím zafiízením není moÏn˘. U zájezdÛ s jízdou pfies den
a pfiíjezdem na ubytování veãer se poprvé lyÏuje aÏ dal‰í den po
prvém noclehu (poãet nocí a dnÛ lyÏovaní je shodn˘).
U nûkter˘ch pobytov˘ch zájezdÛ (s ubytováním ve stfiedisku) je
pfii pfiíjezdu a odjezdu moÏnost pfievléknutí v ubytovacím zafiízení.

U zájezdu je vÏdy uvedena nástupní trasa, na které lze do zájezdu nastoupit. Nástupní místa budou uvedena v pokynech k odjezdu.
Pfiípadn˘ nástup na trase mimo uvedená místa je moÏn˘ pouze na dan˘ch zastávkách nebo vhodn˘ch místech pfiímo na trase (ãerpací
stanice, motoresty apod.), a to vÏdy pouze po dohodû s CK.
Ceny zájezdÛ obsahují základní cenu autobusové dopravy platnou pro 1. nástupní pásmo dle mapky.
Nástup na trase v rámci 2. nástupního pásma je za pfiíplatek 100-400 Kã (uvedeno u zájezdu, nebo se informujte v CK).

14. LoÏní a koupelnové prádlo: LoÏní prádlo je vÏdy v cenû. Ve vût‰inû
ubytovacích zafiízení jsou lÛÏka povleãena, pouze ve ‰v˘carsk˘ch
ubytovnách si lÛÏka povlékají zákazníci sami. Koupelnové prádlo je
nutno vzít vlastní, kromû ubytování v hotelech, kde je v cenû zájezdu.
15. Zmûny a ru‰ení zájezdu ze strany CK: Cestovní kanceláfi si
vyhrazuje právo provést zmûny vyvolané nepfiedvídateln˘mi
okolnostmi. CK mÛÏe zru‰it zájezd z dÛvodÛ nedostateãného poãtu
zájemcÛ do 20 dnÛ pfied odjezdem, v dobû krat‰í pak z dÛvodÛ zmûn
u dodavatelÛ sluÏeb, pfiípadnû ‰patn˘ch snûhov˘ch podmínek
nebo z dÛvodu zásahu vy‰‰í moci. Pfii nutnosti zru‰it zájezd
nabídne CK náhradní termín, není-li tento akceptován, vrátí cel˘
zaplacen˘ obnos. CK nezodpovídá za v˘padky programu, vypl˘vající
ze zdrÏení v dopravû nezavinûná jejími smluvními partnery
(dopravce, prÛvodce) ãi v pfiípadech, kdy nejezdí nûkteré lanovky.
V odÛvodnûn˘ch pfiípadech má CK právo provést oproti v katalogu
uvedeném programu zámûnu jednoho areálu za jin˘, pfiípadnû
provést zámûnu ubytovacího zafiízení pfii dodrÏení termínu,
kvality ubytování a ceny zájezdu (alter. s cenov˘m vyrovnáním).
16. Zmûny a ru‰ení zájezdu ze strany klienta - stornovací poplatky:
viz. následující strana. Pokud dojde k okolnostem, jejichÏ vznik,
prÛbûh a následek není závisl˘ na ãinnosti CK, nebo dojde-li
k okolnostem, které jsou na stranû zákazníka, na základû kter˘ch
zákazník nevyuÏije objednané a zaplacené sluÏby, nevzniká zákazníkovi nárok na náhradu ceny nebo slevy z ceny.

Nástup mimo nástupní místa a mimo uvedené trasy: Pro skupiny
o poãtu 20 a více osob pfiistavíme bus na jakékoliv místo v âR.
Pro men‰í skupiny (min. 10 osob) moÏnost zmûny trasy
nebo pfiistavení busu CK vÏdy posoudí v závislosti na
celkovém fie‰ení dopravy (poÏadavky sdûlte co nejdfiíve).
Ústí n/L
CK v tûchto pfiípadech stanoví pfiíplatek podle
Chomutov
vzdálenosti a podle poãtu osob.
Nástupní trasy mohou doznat rÛzn˘ch
zmûn, informujte se v CK nebo sledujte
aktuální nabídku na www.ck-vikend.cz.
Nástupní místa v Praze: nástupní místa
jsou vût‰inou stanice metra (nejãastûji
Nové Butovice), ãtûte pozornû pokyny k odjezdu,
kde budou nástupní místa a ãasy uvedeny.
Mapky nástupních míst jsou na www.ck-vikend.cz.

1. nástupní pásmo
2. nástupní pásmo

Liberec

Praha

Karlovy
Vary

Ml. Boleslav
Hradec Kr.

Hofiovice

Pardubice
Pfiíbram
PlzeÀ

Ostrava
Olomouc

Havl.Brod
Písek

ORGANIZAâNÍ A V·EOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Organizaãní a v‰eobecné obchodní podmínky CK Víkend PLUS 2018

Tábor

âeské Budûjovice
Brno

V˘stupní místa: v˘stupní místo je vÏdy shodné
s nástupním místem. Pfii pfiíjezdu do Prahy v dobû,
kdy je‰tû nejezdí metro (pfied 5. hodinou), mÛÏe b˘t zfiízeno
dal‰í v˘stupní místo (nûkterá stanice noãních tramvají nebo busÛ),
a to v závislosti na trase busu (bude upfiesnûno v pokynech).

Organizace ‰kolních prázdnin roku 2018
jarní prázdniny:

vánoãní prázdniny: 23.12.2017-2.1.2018
pololetní prázdniny:
2.2.2018
velikonoãní prázdniny:
29.3.-2.4.2018

5.2. - 11.2. Praha 1-5, Blansko, Brno, Bfieclav, Hodonín, Vy‰kov a Znojmo, DomaÏlice, Tachov, Louny, Prostûjov, Karviná
17. Reklamace a stíÏnosti: Reklamaci ãi stíÏnost na kvalitu
poskytovan˘ch sluÏeb je nutno podat prÛvodci bez odkladu tak,
aby bylo moÏné vãas zjednat nápravu. Není-li moÏné stav vûcí
napravit, sepí‰e reklamující zápis, do kterého uvede dÛvod reklamace a své vyjádfiení zapí‰e téÏ prÛvodce, pfiípadnû dal‰í zainteresované strany (dopravce, ubytovatel), pokud se jich to t˘ká.
Reklamaci je nutno podat do jednoho mûsíce od skonãení zájezdu.
Námûty na zlep‰ení na‰ich sluÏeb jsou v‰ak vítány i dodateãnû.

12.2. - 18.2. Praha 6-10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, JindfiichÛv Hradec, Litomûfiice, Dûãín, Pfierov, Fr˘dek-Místek
19.2. - 25.2. Praha v˘chod a západ, PlzeÀ, Hradec Kr., KromûfiíÏ, Uh.Hradi‰tû, Vsetín, Zlín, Mûlník, Rakovník, Teplice, Nov˘ Jiãín
26.2. - 4.3. â.Lípa, Jablonec, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, K.Hora, Písek, Náchod, Bruntál, H.Brod, Jihlava, Pelhfiimov, Tfiebíã, Îìár n/S
5.3. - 11.3. Ml.Boleslav, Pfiíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí n/L, Chomutov, Most, Jiãín, Rychnov n/K, Olomouc, ·umperk, Opava, Jeseník
12.3. - 18.3. Bene‰ov, Beroun, Rokycany, â.Budûjovice, â.Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí n/L, Ostrava
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