
Zimní dovolená v ItáliiZimní dovolená v Itálii

www.italiatravel.cz

KATALOG ZIMA



mapa ITÁLIE 2

Středisko
Nadmořská 

výška 
(m.n.m.)

Sjezdové tratě
Běžecké 

tratě
Proč právě tady?

Skipas 
zdarma dítě 

do 8 let
Strana

Délka Modré Červené Černé

DOLOMITI SUPERSKI

Arabba 1.610 - 3.334     62 km 15x 22x 6x 15 km Uspokojí nejnáročnější Ano

Alta Badia 1.433 - 2.200 130 km 48x 26x 3x 30 km
Pohodlný nástup na Sella 
Rondu

Ano

Tre Valli 1.190 - 2.517 89 km 23x 25x 6x 62 km Vhodné pro rodiny s dětmi Ano

Plan de Corones 975 - 2.273 105 km 31x 15x 7x 210 km
Ideální středisko pro náročné 
lyžaře

Ano

Alta Pusteria 1.130 - 2.205 56 km 21x 26x 6x 200 km Vhodné pro rodiny s dětmi Ano

Cortina d´Ampezzo 1.224 - 3.130 142 km 74x 27x 8x 138 km
Luxusní místo, ideální 
sjezdovky

Ano

Civetta 1.000 - 2.100 82 km 20x 22x 3x 55 km Vhodné pro rodiny s dětmi Ano

Val Gardena 1.060 - 2.518 175 km 50x 72x 9x 102 km
Výborné sněhové podmínky 
po celou sezónu

Ano

Val di Fiemme 860 - 2.238 115 km 39x 40x 14x 150 km
Nejnavštěvovanější středisko, 
výhodné ceny

Ano

Val di Fassa 1.320 - 2.945 124 km 24x 44x 5x 48 km Nástup na Sella Rondu Ano

ALTA VALTELLINA

Livigno 1.809 - 2.798 115 km 38x 54x 10x 40 km Pestrá nabídka sjezdovek Ano

Santa Caterina 1.722 - 2.887 21 km 4x 12x 2x 18 km
Lyžování do jara, 
pro náročnější lyžaře

Ano

Bormio 1.225 - 3.012 68 km 14x 24x 4x 39 km Vhodné pro všechny lyžaře Ano

SKIRAMA ADAMELLO BRENTA

Passo Tonale 1.257 - 3.016 100 km 15x 27x 6x 40 km Ideální pro rodiny s dětmi Ano

Paganella 1.028 - 2.152 50 km 10x 15x 1x 12 km Moderní středisko Ano

Marilleva-Folgarida 932 - 2.234 53 km 19x 10x 4x 26 km
Propojení s Madonnou 
a Pinzolem

Ano

Monte Bondone 1.184 - 2.090 21 km 6x 12x 2x 37 km
Doporučujeme pro rodiny 
s dětmi, super cena

Ano

Trident

1 Arabba / Marmolada
2  Alta Badia
3  Tre Valli
4  Cortina d’Ampezzo
5  Plan de Corones/Kronplatz
6  Alta Pusteria
7  Civetta
8  Val Gardena / Alpe di Suisi
9  Val di Fiemme
10  Val di Fassa
11  Livigno
12  Santa Caterina
13  Bormio
14  Passo Tonale / Ponte di Legno
15  Paganella
16  Marilleva / Folgarida
17  Monte Bondone

Udine

BenátkyVerona

Bologna

Milán

Turín

Janov

1 
2

3

11

15
14

13
12

16
7

8

9

6

17

5

4
10



OBSAH katalogu 3

Alta Valtellina str. 36

Livigno str. 36
Santa Caterina str. 39
Bormio str. 42

Dolomity Superski  str. 4

Arabba / Marmolada  str. 4
Alta Badia str. 8
Tre Valli  str. 11
Plan de Corones/Kronplatz str. 13
Alta Pusteria str. 17
Cortina d’Ampezzo str. 18
Civetta str. 21
Val Gardena / Alpe di Siusi str. 22
Val di Fiemme str. 27
Val di Fassa str. 32

Skirama Adamello Brenta str. 46

Passo Tonale / Ponte di Legno str. 46
Paganella str. 51
Marilleva / Folgarida str. 54
Monte Bondone str. 57

Zimní dovolená

Slunce, dokonale udržované sjezdové tratě, výborné jídlo a odpočinek: to je Itálie, země obklopená mořem s jedinečnými 
vrcholky Dolomit a bohatou kulturou. Itálie je ideální zemí, kde si můžete odpočinout, dobře se pobavit a dobít energii 
do dalších dní. Dolomity jsou zárukou kvalitního sjezdového lyžování, ubytování na úrovni a tradičně nezklamou ani ty 
nejnáročnější. Ti z Vás, kteří nelyžují ani neprovozují žádné zimní sporty, ale vyrazí rádi za nákupy, zde najdou vysokou 
kvalitu zboží od luxusních značek až po cenově příznivé módní trendy. Maminky s dětmi se mohou spolehnout na bez-
pečné sjezdovky, kvalitní jídlo a odbornou lékařskou službu. Itálie je země bohatá na krásná místa a pokud se jí oddáte, 
učaruje Vás kouzlo tradic a dobré kvality, na které si místní pohostinní lidé potrpí. 

Existuje celá řada možností, jak tuto pestrou zemi poznat, jistou a bezproblémovou dovolenou Vám ráda zajistí naše 
cestovní kancelář Italia Travel. Našim krédem není kvantita, ale kvalita a spokojenost našich zákazníků.

V katalogu naší 3. zimní sezóny jsme pro Vás vybrali ty nejlepší hotelové či apartmánové ubytovací kapacity a snažili jsme 
se zachovat vyvážený poměr kvality a ceny. V celé řadě hotelů nabízíme ubytování až pro 2 děti do 7 let zcela zdarma, 
skipas dětí do 8 let v doprovodu dospělých osob je tradičně zdarma, děti do 16 let mají juniorské slevy a naši věrní klienti 
také. Skupinám zasíláme skupinovou kalkulaci na vyžádání.

Podrobný popis celé naší nabídky najdete na stránkách www.italiatravel.cz a můžete si tak vybrat  dovolenou dle vlast-
ních představ. V katalogu, jež tiskneme především pro tradiční klienty, máme z praktického hlediska popisy stručné, neboť 
vázané katalogy s internetovou dobou ztrácí svůj význam. V případě nejasností nebo konkrétních dotazů nás můžete 
kdykoli kontaktovat na naší mailové adrese info@italiatravel.cz nebo telefonicky na naší pobočce.

Přejeme Vám hezký podzim, příjemnou zimu a těšíme se na setkání s Vámi, 
Vaše cestovní kancelář Italia Travel

www.italiatravel.cz
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Lyžařská oblast Dolomity Superski, ležící v severoitalské pro-
vincii Trentino, je právem označována za skutečný ráj zimních 
sportů. Obrovská rozloha, krásné přírodní scenérie a slunečné 
počasí dělají z oblasti Dolomity Superski jedničku mezi lyžařský-
mi regiony nejen v Itálii.

Komplex Dolomity Superski sdružuje 12 kvalitních, samostat-
ných, vysokohorských středisek a nemá konkurenci v celé Ev-
ropě. Jednotlivá střediska nabízejí lokální skipasy. Výhodné je 
pořízení rozšířeného skipasu Dolomity Superski, který platí pro 
všech 12 oblastí. Získáte tak možnost užívat si na více než 1.200 
kilometrech dokonale upravených sjezdových tratí.

Dolomity Superski jsou známé výborným technickým zázemím 
v podobě 420 vleků a lanovek, vynikajícím systém umělého za-

sněžování a vždy upravenými a přehledně značenými lyžařský-
mi tratěmi. Proto kromě lyžařů vyhledávají komplex Dolomity 
Superski i snowboardisté a další milovníci zimních radovánek. 
Zdejší kapacity nabízejí také bruslařské plochy, lezecké stěny, 
paragliding, jízdu na sněžných skútrech a jiné outdoorové akti-
vity. Běžkařům udělá radost rekordních 1.177 kilometrů perma-
nentně upravovaných tratí.

Potěšení z lyžování umocňuje všudypřítomná krása majestát-
ních hor, jejichž štíty, obvykle pozlacené sluncem, dodají vaše-
mu pobytu v srdci hor tu správnou atmosféru. Nekorunovanou 
královnou celé oblasti je i nejvyšší hora Dolomit, mohutná Mar-
molada, tyčící se do 3.342 m.n.m.

Dolomity Superski jsou Mekkou každého vášnivého lyžaře. A 
skutečnou lahůdkou této oblasti je zřejmě nejvyhledávanější ski-
tour v Evropě, nezapomenutelný komplex Sella Ronda.

Lyžařská oblast Sella Ronda, jejíž výška se pohybuje od 1.535 
do 2.510 m n.m., patří mezi nejúžasnější zážitky, které na vás v 
Dolomitech čekají. Oblast, kterou tvoří čtyři propojená středis-
ka, zahrnuje 280 sjezdových tratí o celkové délce dosahující 410 
km, a 170 přepravních zařízení. Okruh vedoucí kolem vlastního 
masivu Gruppo del Sella lze na lyžích absolvovat oběma směry. 
Kratší zelená trasa měří 39 kilometrů, protisměrná oranžová va-
rianta je o tři kilometry delší. Kterákoli z tras znamená pro lyžaře 
převýšení zhruba 8.000 metrů, nejvyšší bod přitom leží ve výšce 
téměř 2.500 metrů. Nadmořská výška okruhu se pohybuje v roz-
mezí 1.535 – 2.510 m n.m.
Do okruhu Sella Ronda patří čtyři vyhlášená lyžařská střediska: 
ARABBA/MARMOLADA, ALTA BADIA, VAL DI FASSA - CAREZ-
ZA a VAL GARDENA. Střediska jsou lyžařsky propojena v délce 
410 km sjezdovými tratěmi různé obtížnosti a také lanovkami.

Arabba / Marmolada

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 685 km (cca 6:50 hod. cesty)
• Vzdálenost z Ostravy: 941 km (cca 10 hod. cesty)
• Vzdálenost z Brna: 710 km

Arabba/Marmolada patří k nejkrásnějším špičkovým lyžařským 
střediskům oblasti Dolomity Superski. Středisko Arabba/Mar-
molada leží v severoitalské provincii Belluno. Současně je Arab-
ba nejvyhledávanějším lyžařským areálem proslulého okruhu 
Sella Ronda, který funguje jako dokonalé propojení na sousední 
střediska Val di Fassa, Val Gardena a Alta Badia.

Sjezdovky ve středisku Arabba/Marmolada

Pro lyžaře je ve středisku Arabba/Marmolada připraveno celkem 
62 km sjezdových tratí. Sjezdovky jsou dokonale upravované a 
mají přehledné značení. Maximální procento uměle zasněžova-
ných tratí je zárukou garance kvality celého střediska.
Ve středisku Arabba/Marmolada si přijdou na své také běžkaři. 
Pro ně je zde připraveno 15 km běžeckých tratí.

Dominantou celé oblasti je hora Marmolada 3.342 m, která je 
nejvyšší horou Dolomit. Ledovec hory Marmolada je orientován 
na sever a tudíž celá oblast nabízí možnosti lyžování i v jarním 
období. Z vrcholu Marmolady si lze vychutnat 12 km dlouhou 
červenou sjezdovou trať Pista Bellunese, jejíž cíl je v městečku 

Malga Ciapela. Zpět se dostanete nově zrekonstruovanou ka-
binovou lanovkou. Arabba a Malga Ciapela dýchají atmosférou 
pohádkově krásných horských vesniček, které ještě nejsou stále 
dotčeny masovou turistikou.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 62 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 7 kabiny, 16 sedaček, 

4 vleky
• Uměle zasněžované tratě: 58 km
• Běžecké tratě: 15 km
• Nadmořská výška: 1.610 - 3.334 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 15 22 6 

Délka 24 km 29 km 9 km

Tipy na další aktivity

• lyžařská škola a školička
• otevřené kluziště
• heliski - přelet helikoptérou nad Sella Ronda a nad horou 

Marmolada, následně sjezd na lyžích cca 80 €/os.
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Ubytování: 
Apartmány Alfever - ubytování 
se nachází ve vesničce Alfauro, 
cca 1,5 km od centra střediska 
Arabba. V těsné blízkosti reziden-
ce se nachází pouze minimarket. 
Nutno dojíždět ke sjezdovkám 
vlastním autem, není zde skibus. 
Apartmány jsou moderně zaří-
zené typu bilo 4, trilo 4/5 nebo 
quadrilo až pro 8 osob. Internet 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, parkoviš-
tě, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
ložní prádlo a ručníky, strava vlast-
ní, doprava, cestovní pojištění.

Ubytování: 
Apartmány Iris – ubytování přímo 
u sjezdovky v centru Arabby. 
Všechny služby v blízkosti. Do-
poručujeme hostům, kteří chtějí 
bydlet přímo u sjezdových tratí. 
Apartmány jsou vkusné, v typic-
kém tyrolském stylu, typologie 
bilo 4 ( jedna ložnice) a trilo 6 
(dvě ložnice).

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-

perski, závěrečný úklid, parkoviš-
tě, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
ložní prádlo a ručníky, strava vlast-
ní, doprava, cestovní pojištění.

Apartmány Alfever Arabba/Marmolada

Apartmány Iris Arabba/Marmolada

INTERNET

sjezdovka 
1,5 km

u sjezdovky
50 m
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Hotel Genzianella*** Arabba/Marmolada

Hotel Villa Eden*** Arabba/Marmolada

Apartmány Giglio Rosso Arabba/Marmolada

Ubytování: 
Hotel Genzianella*** – rodinný 
hotel ve vesničce Sottoguda, 
2,5 km od sjezdových tratí 
v Malga Ciapela (10 min. cesta 
autem). Výborná místní kuchyně 
a domácí atmosféra. Pokoje jsou 
dvoulůžkové s možností až dvou 
přistýlek. Skibus přímo před 
hotelem.Wi-fi  internet v ceně. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
spotřeby energií, 6 dní skipas 

Dolomiti superski, závěrečný 
úklid, parkoviště, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění.

Ubytování: 
Hotel Villa Eden*** - rodinný 
hotel ve vesničcce Col di Rocca, 
s wellness centrem v ceně. 
Dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek. Děti do 4 let uby-
tování a strava zdarma. Výborná 
kuchyně a přátelská domácí 
atmosféra. Sjezdovky v Malga Ci-
apela nebo v Civetta jsou 2,5 km 
od hotelu (10 min. cesta busem), 
možnost výběru lyžařského stře-
diska. Skibus přímo u hotelu, wifi  
internet zdarma.  

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 5 nocí s polopenzí, 
wellness centrum (sauna, turecké 
lázně), spotřeby energií, 4 dní 
skipas Dolomiti superski, parko-
viště, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
doprava, cestovní pojištění.

Ubytování: 
Apartmány Giglio Rosso – oblí-
bená moderní stylová rezidence 
přímo nad centrem Arabby 
(400-500 m v kopci) na černé 
sjezdovce Burz. Nástup na lyže 
u domu. Apartmány jsou vkusně 
a prakticky vybavené s balkónem, 
typologie bilo 4/5 nebo trilo 8.  

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, ručníky, 

ložní prádlo, parkoviště, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: strava vlastní, 
doprava, cestovní pojištění.

Ubytování: 
Apartmány Sol e Nef – moderní 
rezidence ve vesničce Sottoguda, 
10 min. autem od Malga Ciapela. 
Skibus přímo u domu. Apart-
mány jsou luxusně vybavené 
s balkónem, každodenní úklid 
(kromě kuchyňky) v ceně pobytu, 
typologie mono 2/3/4 nebo bilo 
4/5. Děti do 2 let ubytování zdar-
ma. Wi-fi  internet zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 

energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, ručníky, 
ložní prádlo, parkoviště, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Apartmány Sol e Nef Arabba/Marmolada

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
2,5 km

sjezdovka 
2,5 km

sjezdovka 
2,8 km

u sjezdovky 
100 m

dítě do 2 let 
zdarma

dítě do 4 let 
zdarma
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Hotel Alpenrose ***  Arabba/Marmolada

Soukromé apartmány Arabba Arabba/Marmolada

Apartmány Nigritella Arabba/Marmolada

Soukromé apartmány Burz Arabba/Marmolada

Ubytování: 
Soukromé apartmány Arabba 
– soukromý statek v samotném 
centru Arabby, kde je možnost 
pronájmu apartmánu typu bilo 
4 nebo quadrilo 8. Nástup na 
lyže přímo u domu. Apartmány 
jsou jednoduché, ale praktické. 
Internet v ceně.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, ručníky, 

ložní prádlo, parkoviště, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Apartmány Nigritella – oblíbená 
moderní rezidence kousek od 
centra Arabby, Nástup na lyže 
přímo u domu. Apartmány jsou 
vkusně a prakticky vybavené 
s balkónem, typologie bilo 4/5 
nebo trilo 5/6.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, ručníky, 

ložní prádlo, parkoviště, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Soukromé apartmány Burz – 
apartmány přímo u lanovky 
v centru Arabby, nástup na lyže 
u domu. Ubytování je možné 
v apartmánech typu bilo 4 nebo 
trilo 6. Velmi výhodná cena 
a strategická poloha.   

Cena na osobu zahrnuje:  
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, parkoviš-
tě, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ručníky, ložní prádlo.

Ubytování: 
Moderní hotel se nachází v nové 
rezidenční čtvrti nad samotným 
centrem Arabby. Klidné, ale 
zároveň strategické místo, do 
malého centra je to 5 min. chůze. 
Sjezdovky jsou od ubytování 
vzdáleny 100 m. Součástí hotelu 
je úschovna lyží, restaurace, bar, 
sluneční terasa, podzemní garáž, 
nové wellness centrum, dětský 
koutek. Ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích s možností 2 přistý-
lek. Wellness v ceně, wifi  internet. 

Děti do 3 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři, vstup do vířivky.

WELLNESS INTERNET

INTERNET

u sjezdovky 
50 m

u sjezdovky 
50 m

u sjezdovky 
50 m

u sjezdovky 
100 m
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Alta Badia

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 671 km (cca 6:30 hod. cesty)
• Vzdálenost z Ostravy: 927 km (cca 9:45 hod. cesty)
• Vzdálenost z Brna: 700 km

Zimní věhlasné středisko Alta Badia leží severoitalské provincii 
Bolzano, kterou můžeme označit jako „Srdce Dolomitů“. Pro-
vincie Bolzano se každou zimu promění v lyžařský ráj a patří 
k nejoblíbenějším a nejžádanějším zimním střediskům všech 
fanoušků a milovníků zimních sportů, tak i evropské smetánky.

Alta Badia je součástí okruhu Sella Ronda spolu s dalšími 4 vy-
hlášenými lyžařskými středisky:Arabba/Marmolada, Val Garde-
na/Alpe di Siusi a Val di Fassa e Carezza. Tato střediska jsou 
propojena v délce 410 km sjezdovými tratěmi různé obtížnosti 
a také lanovkami. Ti, kdo vlastní skipas Dolomity Superski mo-
hou využít lyžování i v dostupných zimních resortech Kronplatz/
Plan de Corones a prestižní Cortiny d´ Ampezzo.

Sjezdovky ve středisku Alta Badia

Oblast Alta Badia je obzvlášť vhodná pro lyžaře začátečníky, 
tedy rodiny s menšími děti, neboť nabízí velké množství mod-
rých sjezdovek. Pro rodiče našich malých lyžařů doporučujeme 
především středisko Colfosco a San Cassiano.
 
Alta Badia nabízí 122 km skvěle upravovaných tratí a sjezdovek, 
40 z nich je uměle zasněžováno, snowpark a 35 km pečlivě udr-

žovaných běžeckých tratí. Dlouhé a stále dokonale upravené 
tratě všech stupňů náročnosti jsou zárukou skvělých lyžařských 
zážitků a dovolená v Itálii se změní v pohádku. Výborné sněhové 
podmínky zde naleznete po celou sezónu. Sjezdovky jsou do-
konale propojeny a lyžařům se nabízí možnost volit svahy dle 
kvality sněhu a užívat si dlouhé skitoury. Kdo si chce vyzkoušet 
slalomové ježdění, může využít slalomového svahu v La Ville, 
kde se každoročně odehrávají závody Světového poháru.
Doprava v areálu Alta Badia

Návštěvnost oblasti zvyšuje moderní přepravní zařízení s kapa-
citou cca 78.100 os/hod, čímž je Alta Badia v tomto ohledu řaze-
na mezi italskou špičku. V roce 2008 přibyla osmimístná kabino-
vá lanovka z Corvary na Col Alto a v 2009 čtyřsedačková lanová 
dráha Sponata končící nad Pedraces. Nadstandardní ubytování 
uspokojí i tu nejnáročnější klientelu luxusních obchodů v Corva-
ra a v Colfosco. Mezi cenově přijatelnější lokality patří La Villa, 
Pedraces a San Cassiano.

K dopravě ve středisku patří i střediskový a mezistřediskový ski-
bus.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 130 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 9 kabiny, 30 sedaček, 

12 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 104 km
• Běžecké tratě: 30 km
• Nadmořská výška: 1.433 - 2.200 m.n.m.

Rezidence Baita Antlia  Arabba/Marmolada

Hotel Principe Marmolada***  Arabba/Marmolada

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

u sjezdovky
150 m

u sjezdovky
100 m

dítě do 7 let 
zdarma

Ubytování: 
Luxusní apartmány v kouzelné 
horské přírodě, 250 m od centra 
střediska Arabba a 150 m od 
sjezdovek. Klidná rezidenční část 
Arabby, malé centrum se nachází 
5 min. chůze. Součástí rezidence 
je recepce s internetovým koutem, 
bar, úschovna lyží, wellness cent-
rum a podzemní parkoviště. Zaří-
zení je krásné, moderní a vkusné. 
Ubytování v apartmánech mono, 
bilo 4/5, trilo 6/7. Wellness v ceně, 
internet. Děti do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 
superski, ložní prádlo, ručníky, 
vstup do wellness, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid.

Ubytování: 
Hotel se nachází na klidném, pano-
ramatickém místě v Malga Ciapela, 
pouhých 100 m od lyžařských tratí 
a kabinové lanovky s výjezdem 
na Marmoladu. Zastávka skibusu 
50 m od hotelu. Hotel nabízí 
ubytování ve standartních dvou-
lůžkových pokojích s možností až 
2 přistýlek a rodinných pokojích, 
které jsou komfortnější a prostor-
nější.  Wellness v ceně, internet za 
poplatek. Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí 
(u zkrácených pobytů 5 nocí), 
6 dní skipas Dolomiti superski 
(u zkrácených pobytů 4 dny 
skipas), klubová karta, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápoje 
k večeři.
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Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 48 26 3

Délka 80 km 44 km 5 km

Tipy na další aktivity

bazén, lyžařská škola a školička, bruslení, bowling, tennis, fi t-
ness, paragliding, heliski (let helikoptérou spojený se sjezdem 
v neupraveném terénu), jízda kočárem taženým koňmi

Apartmány AS´Odai Alta Badia

Apartmány Boscoverde Alta Badia

Ubytování: 
Rezidence se nachází ve středisku 
San Cassiano, cca 600 m od 
sjezdovky a 300 m od centra 
střediska San Cassiano. V blízkos-
ti apartmánů se nachází pouze 
minimarket, restaurace, pizzerie, 
bar. Skibus před domem. 
Apartmány uspokojí i náročného 
klienta, jsou moderně zaříze-
né, včetně myčky na nadobí. 
Apartmány typu mono, bilo, bilo 
superior a trilo. Wellness a inter-
net zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: ubyto-
vání na 7 nocí, spotřeby energií, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
ložní prádlo a ručníky závěrečný 
úklid, parkoviště, wellness (sau-
na, posilovna), parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

Ubytování: 
Rezidence má strategickou po-
lohu, a to v centru střediska San 
Cassiano, cca 300 m od lanovky 
Piz Sorega. V blízkosti apart-
mánů všechny základní služby. 
Skibus před domem. Apartmány 
uspokojí i náročného klienta, jsou 
moderně zařízené, včetně myčky 
či pračky, jsou typu bilo, bilo su-
perior a trilo. Wellness a internet 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 
superski, ložní prádlo a ručníky 
závěrečný úklid, parkoviště, 
wellness (bazén s vířivkou, sauna, 
turecké lázně, posilovna), par-
kovací místo, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

sjezdovka 
600 m

sjezdovka 
300 m

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Clara Alta Badia

Apartmány Pedraces Alta Badia

Ubytování: 
Rezidence je v centru střediska 
La Villa, cca 900 m od lanovky. 
V blízkosti apartmánů všechny 
základní služby, včetně super-
marketu. Skibus před domem, 
hotelový bus v ceně. Apartmány 
vhodné pro náročnou klientelu, 
jsou moderně zařízené typu 
mono, bilo, bilo superior, trilo 
a trilo superior. Wellness a inter-
net zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 
superski, ložní prádlo a ručníky, 
každodenní úklid (kromě kuchyň-
ky), závěrečný úklid, parkoviště, 
wellness (sauna, posilovna), 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

Ubytování: 
Moderní stylová rezidence na 
vjezdu do střediska Villa, v loka-
litě Pedraces, 5 min. autem od 
centra La Villa, není zde skibus, 
sjezdovka a nejbližší lanovka je 
vzdálena cca 800-900 m. Apart-
mány jsou moderně a prakticky 
vybavené s balkónem. Typologie 
mono 2/3/4, bilo 4/5 nebo trilo 
6. Děti do 2 let ubytování zdar-
ma. Wi-fi  internet zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, ručníky, 
ložní prádlo, parkoviště, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Ceník na vyžádání 
v kanceláři

Apartmány Peter Alta Badia

Apartmány Settsats Alta Badia

Ubytování: 
Rezidence je v centru střediska 
Colfosco, 100 m od lanovky. 
V budově známá restaurace. 
Apartmány vhodné pro náročnou 
klientelu, jsou moderně zařízené, 
včetně myčky, pračky. Jsou zde 
apartmány typu bilo, bilo superi-
or, trilo a trilo superior. Wellness 
a internet zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 

superski, ložní prádlo a ručníky, 
každodenní úklid (kromě kuchyň-
ky), závěrečný úklid, parkoviště, 
wellness (sauna, turecké lázně), 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

Ubytování: 
Moderní rodinná rezidence 
přímo v centru střediska San 
Cassiano v těsné blízkosti lanovky 
Piz Sorega (100 m). Apartmány 
jsou moderně a prakticky vybave-
né, včetně myčky a pračky, mají 
venkovní terasu. Typologie mono 
2/3/4, bilo 4/5. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, závěrečný úklid, ručníky, 

ložní prádlo, parkoviště, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

sjezdovka 
900 m

sjezdovka 
900 m

u sjezdovky 
100 m

u sjezdovky 
100 m

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

INTERNET
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Rezidence Ciasa Ulli  Alta Badia

Apartmány Pre Da Nai***  Alta Badia

Ubytování: 
Rezidence Ciasa Ulli – Luxusní 
apartmány v malém středisku San 
Cassiano, cca 50 m od kabinové 
lanovky Piz Sorega vedoucí do 
skiareálu Alta Badia/Sella Ronda. 
Součástí rezidence je sluneční 
terasa, úschovna lyží a podzemní 
garáž. Zařízení je nové, moderní 
a praktické. Ubytování v prostor-
ných apartmánech mono a trilo. 
Internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 
superski, 1x večeře v horské 
chatě Las Vegas (včetně výjezdu 
na skútru), ložní prádlo, ručníky, 
každodenní úklid, závěrečný 
úklid,  pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Moderní apartmány na konci 
známého střediska Corvara, 
cca 1 km od sjezdových tratí 
skiareálu Alta Badia/Sella Ronda. 
Centrum La Villa je vzdáleno cca 
1,5 km, v těsné blízkosti ubytová-
ní jsou veškeré služby. Rezidence 
s recepcí, úschovnou lyží a well-
ness centrem, nabízí apartmány 
typu mono, bilo a trilo. Wellness 
v ceně (kromě vířivky), internet 
wifi .

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Dolomiti superski, spotřeby 
energií, vstup do wellness, každo-
denní úkli, závěrečný úklid, ložní 
prádlo, ručníky, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Tre Valli

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 720 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 899 km 
• Vzdálenost z Brna: 761 km

Tre Valli se nachází na jižní straně masivu Marmolada a je jedním 
ze 12 středisek Dolomity Superski. Tre Valli (Tři údolí), tvoří tři 
menší lyžařská centra: Moena - Alpe Lusia, Passo San Pellegrino 
a Falcade, ve kterých lze použít skipas Tre Valli nebo rozšířený 
skipas pro celou oblast Dolomiti Superski. Síť velmi moderních, 
rychlých a pohodlných vysokokapacitních sedačkových lanovek 
garantuje kvalitní lyžování. Naprostou novinkou je osmimístná 
lanovka Ronchi-Valbona-Le Cune s mezistanicí. Nabídka CK Ita-
lia Travel zahrnuje v oblasti Tre Valli rozšířené skipasy Dolomiti 
superski.

Sjezdovky ve středisku Tre Valli

Centra Passo San Pellegrino a Falcade, která jsou lyžařsky pro-
pojena, nabízejí lyžování na kvalitních sjezdových tratí jak pro 
začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře. Nejvyhledávanější lyžování 
je ale 10 km dlouhá sjezdová trať vedoucí z vrcholu Col Marghe-
rita přes horský masiv Passo Valles až do Falcade.

Moena – Alpe Luisa je samostatný ski areál vzdálený asi 13 km 
od Passo San Pellegrino. Zde na vás čeká lyžování na ojedinělé 
a dokonale upravené ostré černé trati doslova padající z vrcholu 

Le Cune a z Valbony do malebné vesničky Moena. Velké oblibě 
mezi lyžaři se těší zejména Le Cune s převýšením téměř 1 km. 
Spojení mezi ski areály Moena a Passo San Pellegrino zajišťuje 
skibus jezdící během dne v intervalu 15 min.

Na snowboardisty čeká bohatá nabídka v podobě 4 snowparků, 
3 v Passo San Pellegrino a 1 ve Valboně. Nezapomnělo se ani na 
běžkaře. V centrech Passo San Pellegrino, Falcade a Bellamonte 
jsou tu pro ně připraveny tři okruhy o celkové délce 62 km.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 89 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 3 kabiny, 15 sedaček, 

6 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 62 km
• Běžecké tratě: 62 km
• Nadmořská výška: 1190 - 2517m

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 23 25 6

Délka 48 km 33 km 8 km

Tipy na další aktivity

3x snowpark Passo San Pellegrino, 1x snowpark Valbona, 
1x dětský klub, kluziště – Falcade, Moena, lyžařské školy a ško-
ličky, diskotéka - Moena

u sjezdovky 
50 m

sjezdovka 
1 km

WELLNESS INTERNET

INTERNET
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Hotel Debra Park*** Tre Valli

Hotel Garni Vajolet*** Tre Valli

Ubytování: 
Hotel je vzdálený 700 m od 
romantického centra Moeny, 
2 km od sjezdovek Alpe Luisa 
(Tre Valli) a 7 km od sjezdovek 
Latemar (Val di Fiemme). Skibus 
u budovy. Ubytování v prostor-
ných, moderně zařízených dvou-
lůžkových pokojích s možností až 
2 přistýlek. Wellness v ceně. Děti 
do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Dolomiti superski, 
wellness, parkovací místo, pojiš-
tění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel (bed & breakfast) 
se nachází 2 km od sjezdových 
tratí Tre Valli a cca 500 m od 
centra Moeny. Skibus u hotelu. 
Ubytování v prostorných dvulůž-
kových pokojích s možností při-
stýlky. Ve společných prostorách 
internet. 1 dítě do 7 let zdarma. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí se snídaní, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 

parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění.

sjezdovka 
2 km

sjezdovka 
2 km

WELLNESS

INTERNET

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Rezidence Club Adler****  Tre Valli
Ubytování: 
Nová moderní rezidence blízko 
romantického centra Moeny, 
3 km od sjezdovek Alpe Luisa 
(Tre Valli) a 7 km od sjezdovek 
Latemar (Val di Fiemme). Skibus 
u budovy. Ubytování v nadstan-
dartně zařízených apartmánech 
typu bilo, trilo a quadrilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 
superski u pobytů na 7 nocí 

(u 6 nocí - 5 dní skipas, 4 noci - 
3 dny skipas), závěrečný úklid, 
ložní a koupelnové prádlo, pojiš-
tění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, klubová karta (povin-
ná), vratná kauce. 

Plan de Corones/Kronplatz

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 660 km (cca 6:20 hod. cesty)
• Vzdálenost z Ostravy: 840 km (cca 9:30 hod. cesty)
• Vzdálenost z Brna: 665km

Plan de Corones neboli Kronplatz s nadmořskou výškou 2.275 m 
můžeme označit jako vrchol sněhových radovánek, patřící k nej-
známějším lyžařským střediskům Dolomiti Superski, které nabí-
zí relaxaci, lyžování a perfektní služby. Kronplatz není díky své 
legendární hoře určen jen pro sjezd na lyžích, ale také pro jízdu 
na běžkách s více než 200 km lyžařských tras. Nejlepší místo pro 
alpské lyžaře, snowboardisty, sněhové designéry i sáňkaře.

Vzhledem k výborné dostupnosti z ČR se stalo toto středisko 
vyhledávaným cílem českých lyžařů. Všechna 4 nástupní mís-
ta lanovek jsou dostupná ze samého úpatí a tudíž není nutná 
další jízda autem do vyšších poloh. Celá oblast nabízí výborné 
sněhové podmínky, které jsou doplňovány kvalitním systémem 
umělého zasněžování pokrývající 100 % sjezdových tratí všech 
náročností. Každý si zde přijde na své.

Sjezdovky ve středisku Plan de Corones/Kronplatz

Hlavní dominantou jihotyrolského lyžařského ráje Plan de Coro-
nes je majestátní hora Concordia (2.275 m.n.m.), která dispo-
nuje perfektně upravenými svahy ze všech stran. Tak si můžete 
vybírat lyžování na svazích dle pohybu slunce a kvality sněhu. 

Výborné sněhové podmínky jsou k dispozici po celou sezónu 
i v jarních měsících, pouze v nižších polohách sektoru Valdaora 
a San Vigilio di Marebbe mohou být sněhové podmínky v této 
době problematičtější.

Výchozí střediska Valdaora, Riscone a San Vigilio di Marebbe 
garantují dlouhé sjezdy. Náročnější milovníky zimních sportů 
uspokojí středně až velmi obtížné tratě s výškovým rozdílem až 
1.300 m, které garantují špičkové lyžování. Snad nikde jinde ne-
lze za jediný den najezdit tolik kvalitních kilometrů bez nudných 
přejezdů. Zkušenější lyžaři si mohou své síly změřit na několika 
černých sjezdovkách, z nichž za zmínku stojí dvě nejvyhlášenější 
trasy Sylvester a Hernegg vedoucí z vrcholu Concordie do Ris-
cone. Špičkoví lyžaři si jistě nenechají ujít požitek z jízdy na nej-
náročnější sjezdovce v části St. Martin in Thurn. Rodiny s dětmi 
a začínající lyžaři jistě ocení modré a červené méně náročné tra-
sy vycházející z městečka Olang/Sorafurcia.

Doprava ve středisku Kronplatz

Velkou výhodou je dvojnásobné množství kabinových lanovek 
zajišťující obrovskou hodinovou přepravní kapacitu či poho-

WELLNESS

sjezdovka 
3  km
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dovou cestu vzhůru při nepříznivém počasí. V roce 2009 byla 
překročena „magická“ hranice 100 kilometrů vzájemně propo-
jených sjezdovek zprovozněním nové lanovky do Piccolina v 
údolí Badia. Od roku 2008 funguje velmi dobře skibusové spo-
jení mezi středisky Kronplatz a Alta Badia. Frekvence spojení 
mezi středisky je každých 20 minut z části St. Martin. Skibus je v 
ceně skipasu, pro lyžování v oblasti Alta Badia je nutno zakoupit 
skipas Dolomiti Superski, který má CK Italia Travel v nabídce.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 105 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 20 kabin, 6 sedaček, 

7 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 107 km
• Běžecké tratě: 210 km
• Nadmořská výška: 975 – 2.273 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 31 15 7

Délka 50 km 32 km 25 km

Tipy na další aktivity

1x snowpark, lyžařská škola a školička, škola běžeckého lyžo-
vání, kluziště Brunico, St. Lorenzo, St.Vigilio, Rasun, tenisové 
kurty, sáňkování 25 sáňkařských drah, turistika & horolezectví 
- tisíce kilometrů pěších a horských cest, od těch nejsnazších 
rodinných vycházek po túry ve skalách a sněhu, wellnes, fi tness, 
pěší turistika, zimní procházky, diskotéka, jízdní & horská kola, 
Nordic Walking, veřejný krytý bazén Cron 4 v Reischach/Bru-
neck.

Villa Dorner*** Plan de Corones/Kronplatz
Ubytování: 
Menší rodinný pension s apart-
mány v centrální části střediska 
Valdaora/Olang, se nachází 
cca 2 km od sjezdovky. Veškeré 
služby v blízkosti. Zastávka ski 
busu před budovou. Ubytování 
v apartmánech typu mono nebo 
bilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 
superski, ložní a koupelnové 

prádlo, závěrečný úklid, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

SAUNA

sjezdovka 
2 km
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Hotel Bologna*** Plan de Corones/Kronplatz
Ubytování: 
Útulný hotel se nachází kou-
sek od historického městečka 
Brunico a cca 3 km od skiareálu 
Kronplatz/Plan de Corones. 
Zastávka skibusu u hotelu.  Uby-
tování  v útulných, jednoduše, ale 
účelně zařízených dvoulůžkových 
pokojích s možností až 2 přistý-
lek. Internet za poplatek. Děti do 
2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Dolomiti superski, 
parkování, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, 
nápoje k večeři

Hotel Brötz*** Plan de Corones/Kronplatz

Hotel Brunnerhof*** Plan de Corones/Kronplatz

Pension Maximilian*** Plan de Corones/Kronplatz

Ubytování: 
Krásný hotel s příjemnou 
atmosférou se nachází v centru 
městečka Rasun a přibližně 4 km 
od sjezdovky Olang, skiareálu 
Kronplatz / Plan de Corones. 
Zastávka skibusu před hotelem. 
Obchody, restaurace a bary jsou 
vzdálené cca 100 m. Hotel nabízí 
ubytování v hezkých a komfortně 
zařízených dvoulůžkových poko-
jích v alpském stylu s možností 
2 přistýlek. Internet a wellness se 

nachází v hlavní budově (250 m). 
Děti do 7 let zdarma. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, parkování, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Útulný hotel se nachází kousek 
od centra městečka Rasun a 4 km 
od sjezdovky Olang, skiareálu 
Kronplatz /Plan de Corones. Ski-
bus zastavuje před hotelem (za 
poplatek). Obchody, restaurace 
a bary jsou vzdálené cca 500 m. 
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou 
jsou zařízené v typickém horském 
stylu s dřevěným nábytkem. Well-
ness v ceně, internet za poplatek. 
Dítě do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, parkování, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Menší rodinný pension je umís-
těn v centrální části střediska 
Valdaora/Olang  lyžařského 
areálu Kronplatz. Skibus přímo 
před budovou, sjezdovky jsou 
od ubytování vzdáleny cca 2 km, 
lyžařské středisko v Gassl, Plan 
de Corones. Ubytování je ve stan-
dartních dvoulůžkových pokojích 
s přistýlkou a s příslušenstvím. 
Možnost pobytu se snídaní.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do sauny, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

INTERNET

SAUNA

SAUNA

sjezdovka 
4 km

sjezdovka 
2 km

sjezdovka 
3 km

sjezdovka 
4 km

dítě do 7 let 
zdarma
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Pension Prack*** Plan de Corones/Kronplatz

Rezidence Im Moos*** Plan de Corones/Kronplatz

Rezidence Villa Toni*** Plan de Corones/Kronplatz

Ubytování: 
Pension se nachází na jižním sva-
hu Reischach, cca 500 m od cent-
ra městečka a 900 m od skiareálu 
Kronplatz/Plan de Corones. 
Skibus u budovy. Historické měs-
tečko Brunico je vzdálené 2 km. 
Ubytování v útulných a komfort-
ně zařízených dvoulůžkových 
pokojích s možností 2 přistýlek. 
Malé wellness v ceně, internet za 
poplatek. Děti do 4 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na osobu na 7 nocí 
s polopenzí, skipas Dolomiti 
superski na 6 dní, vstup do 
wellness, návštěva bazénu Cron4, 
parkovací místo,  pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rezidence se nachází kousek 
od centra městečka Rasun a 4 km 
od skiareálu Kronplatz / Plan 
de Corones. Zastávka skibusu 
vzdálena 100 m od hotelu Adler. 
Obchody, restaurace a bary 
v centru cca 300 m. Ubytování 
v komfortních apartmánech 
venkovského stylu pro 4 osoby. 
Wellness v hotelu Adler (500 m). 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na osobu na 7 nocí, 

skipas Dolomiti superski na 6 dní, 
vstup do wellness v hotelu Adler, 
1x večeře v hotelu Adler, spotře-
by energií, závěrečný úklid, ložní 
a koupelnové prádlo, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Ubytování: 
Rodinná residence se nachází 
ve městečku San Vigilio Marebbe, 
jen 400 m od skiareálu Kron-
platz/Plan de Corones a 100 
m od běžeckých tratí. Zastávka 
skibusu se nachází 50 m od re-
zidence. Nákupní možnosti jsou 
cca 100 m. Ubytování ve stylově 
zařízených apartmánech typu 
bilo a trilo s dřevěným masivním 
nábytkem v horském stylu.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na osobu na 7 nocí, 
skipas Dolomiti superski na 6 dní, 
spotřeby energií, ložní a koupel-
nové prádlo, parkování, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

SAUNA

sjezdovka 
4 km

sjezdovka 
400 m

sjezdovka 
900  m

dítě do 4 let 
zdarma
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Alta Pusteria

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 680 km (cca 6:30 hod. cesty)
• Vzdálenost z Ostravy: 813 km (cca 9 hod. cesty)
• Vzdálenost z Brna: 638 km

Pro návštěvníky z ČR je Alta Pusteria nejbližším zimním středis-
kem z oblasti Dolomiti Superski. Alta Pusteria má výbornou po-
lohou, která zaručuje snadný dojezd do dalších lyžařských stře-
disek jako je Plan de Corones, Alta Badia a Cortina d‘Ampezzo. 
Chloubou celého areálu jsou vždy skvěle upravené a dostatečně 
zasněžované tratě ve čtyř kvalitních ski areálech.

Sjezdovky ve středisku Alta Pusteria

Mezi nejznámější ski areál patří Helm / Monte Elmo, kde si lze 
vychutnat dlouhé sjezdy do Versciaca a Sesta, doporučuje se i 
velmi náročným lyžařům. Navíc adrenalinová černá sjezdovka 
z Monte Elmo se zařadila mezi nejlepší sjezdovky Alto Adige. 

Orientace na sever garantuje dlouhé lyžování i v jarních měsí-
cích. Rodiny s dětmi ocení areál Baranci nad San Candidem, 
kde naleznete velké množství atrakcí pro děti včetně dvou sáň-
kařských drah. Kvalitní lyžování zajišťuje i dostatek prostoru na 
sjezdovkách a ani v nejvyšší sezóně nelze zahlédnout tvoření řad 
u lanovek. Milovníci snowboardingu si přijdou na své ve vysoko 
položeném funparku na svazích hory Croda Rossa. Nově připo-
jený ski areál Padola a celkem 20 km nových sjezdových tratí.

Alta Pusteria nabízí 200 km upravených běžeckých stop všech 
obtížností, od nejnáročnějších po začátečnické. Nezapomenu-
telná atmosféra horských vesniček, výborná dostupnost z hlav-
ních silničních tahů, malebná krajina a jedna z nejkrásnějších 
hor Dolomit Tre Cime di Lavaredo to všechno je Alta Pusteria.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 56 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 4 kabiny, 6 sedaček, 

18 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 47 km
• Běžecké tratě: 200 km
• Nadmořská výška: 1.130 - 2.205 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 21 26 6

Délka 16 km 32 km 8 km

Tipy na další aktivity

Bazén, špičkový aquapark - San Candido, kluziště, curling, te-
nisové kurty, paragliding, diskotéky, fi tness, vynikající možnost 
procházek a pěší turistiky.
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Cortina d´Ampezzo

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 705 km (cca 7 hod. cesty)
• Vzdálenost z Ostravy: 854 km (cca 9:40 hod. cesty)
• Vzdálenost z Brna: 670 km

Cortina d´Ampezzo zasazená do úchvatného amfi teátru velehor 
patří mezi nejznámější střediska oblasti Dolomiti Superski a ly-
žování je zde opravdu mimořádným zážitkem. V Itálii je Cortina 
d´Ampezzo přezdívaná Regina delle Dolomiti - Královna Dolo-
mit. Přímo z tohoto dějiště zimních olympijských her vyrážejí 
vzdušně vedené kabiny do lyžařských areálů v okolí městečka, 
další sjezdovky jsou dostupné skibusy.

Mondénní vysokohorské městečko Cortina leží ve výšce 
1.224 m.n.m. Výjimečná poloha v srdci úchvatné scenérie mo-
numentálních italských Dolomit, stejně jako skvělá lyžařská 
nabídka a široká škála služeb, ji řadí ke špičkovým střediskům 
světové úrovně.

Sjezdovky ve středisku Cortina d´Ampezzo

Nejvýše položené tratě pokrývá sníh až do května, proto je tolik 
vyhledávají milovníci jarního lyžování. 142 km sjezdovek v okolí 
Cortiny láká zejména svou různorodostí. Najdeme zde i lyžování 
na skutečně ostrých terénech a kromě upravených tratí i volné 
svahy všech obtížností - nejen lyžování pro zdatnější lyžaře, ale i 
pro začátečníky. Své příznivce si získá každý zdejší areál, napří-
klad vyhlášené středisko Pocol-Tofana, kde si můžete vychutnat 

lyžování na vrcholových sjezdových tratích, na kterých se jely 
olympijské závody. Další je Faloria-Cristallo s extrémně strmou 
tratí Staunies. Menšími středisky jsou Misurina, Guargné-Mie-
tres, Auronzo a S.Vito di Cadore.

Doprava v areálu Cortina d´Ampezzo 

Od olympijského stadiónu vyjíždí visutá kabina do kotliny Ra 
Vallés, v níž se pod vrcholem Tofany (3.246 m.n.m.) lyžuje ve 
výškách 2.340 – 2.830 m.n.m. Ještě výš leží areál Cristallo, od-
kud z Forcella Staunies (2.930 m.n.m.) padá „superčerná“ trať k 
průsmyku Tre Croci. Jednu z nejúchvatnějších vyhlídek v Dolo-
mitech si užijete, když vyrazíte skibusem na průsmyk Passo Fal-
zarego (2.105 m.n.m.) a odtud lanovkou na vrchol Lagazuoi ve 
výšce 2.750 m.n.m. 

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 142 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 6 kabin, 29 sedaček, 

18 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 128 km
• Běžecké tratě: 138 km
• Nadmořská výška: 1.224 - 3.130 m.n.m.

Apartmány Lowe*** Alta Pusteria

Hotel Lowe*** Alta Pusteria

Ubytování: 
Nové luxusní apartmány v rodin-
ném hotelu ve středisku Versciaco, 
100 m od sjezdovky Monte Elmo, 
skibus před budovou. Rezidence 
nabízí ubytování v apartmánech 
bilo, zařízení je moderní a prak-
tické v typickém tyrolském stylu. 
Wellness a internet v ceně. Mož-
nost polopenzí v hlavní hotelové 
budově.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 

energií, 6 dní skipas Alta Pusteria, 
vstup do wellness (kromě vířivky), 
ložní a koupelnové prádlo, 
závěrečný úklid, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění

Ubytování: 
Rodinný hotel s vyhlášenou 
kuchyní se nachází 100 m od 
sjezdovky Monte Elmo, skibus 
před hotelem. Zařízení je moderní 
a praktické v typickém tyrolském 
stylu. Pokoje typu Helm nebo 
Waldblick, příp. rodinné suity 
na vyžádání. Wellness a internet 
v ceně. Dítě do2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Alta Pusteria, vstup 

do wellness (kromě vířivky), pojiš-
tění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je u večeří

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

u sjezdovky
100 m

u sjezdovky
100 m
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Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 74 27 8

Délka 92 km 40 km 10 km

Tipy na další aktivity

Plavecký bazén – Cortina (pro držitele skipasu vstup zdarma), 
1x snowpark, lyžařské školy a školičky, kluziště – Cortina, Auron-
zo, bowling, squash, paragliding, heliski (let helikoptérou spoje-
ný se sjezdem v neupraveném terénu), bobová dráha - Cortina, 
diskotéka - Cortina.

Apartmány Grand Hotel Misurina****  Cortina d´Ampezzo 

Hotel Des Alpes***  Cortina d´Ampezzo 

Ubytování: 
Horská rezidence vzdálena 600 m 
od sjezdovky Misurina, 7 km od 
sjezdovky Faloria skiareálu Cortina 
d´Ampezzo. Apartmány jsou 
součástí hotelu, přímo u jezera 
Lago di Misurina. Ubytování ve 
standardních pěkně a prakticky 
zařízených apartmánech typu bilo, 
příp. na vyžádání trilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Cortina 

d´Ampezzo, ložní prádlo a ruč-
níky, vstup do bazénu, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid, klubová 
karta, vratná kauce.

Ubytování: 
Zrekonstruovaný rodinný hotel 
s wellness 2 km od centra městeč-
ka Cortina d’Ampezzo a skiare-
álu. Skibus u hotelu. Ubytování 
ve dvoulůžkových komfortně 
zařízených pokojích s možností až 
2 přistýlek. Wellness a internet za 
poplatek. Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Cortina d´Ampezzo, 
parkovací místo,1x vstup do 

wellness, 1x galavečeře, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
2 km

sjezdovka 
600 m

dítě do 7 let 
zdarma
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Hotel Miramonti Majestic Grand Hotel*****  Cortina d´Ampezzo 

 Hotel Boite****  Cortina d´Ampezzo 

Hotel Royal***  Cortina d´Ampezzo 

Hotel Villa Argentina***  Cortina d´Ampezzo 

Ubytování: 
Tradičně nejluxusnější hotel  v ly-
žařské oblasti Cortina d‘Ampezzo. 
Hotelový bus před budovou. 
Centrum s bary, obchody je 
vzdálené cca  3 km. Ubytování ve 
dvoulůžkových až čtyřlůžkových 
luxusně zařízených pokojích. 
Wellness, bazén, večerní kinosál, 
snídaně v pokoji v ceně, internet 
za poplatek. Děti do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Cortina d´Ampezzo, 
vstup do wellness, bazénu, par-
kovací místo, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel s panoramatickým výhle-
dem se nachází na úpatí hory An-
telao v srdci Dolomit a je součástí 
rekreačního střediska Corte delle 
Dolomiti. Lyžařská oblast San Vito 
di Cadore je vzdálena 4 km od 
hotelu a Cortina d‘Ampezzo cca 
14 km, nákupní možnosti 1 km.  
Zastávka skibusu před hotelem. 
Ubytování v klasickém nebo 
wellness pokoji. Cca 900 m od 
hotelu je nově postavené wellness 
centrum Corte Spa, u ubytování 

v klasickém pokoji vstup zdarma 
kromě období: 22.12.-2.1.,6.1.-
27.1. Děti do 8 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí se snídaní 
(u zkrácených pobytů 4 noci), 
6 dní skipas Cortina d´Ampezzo 
(u zkrácených pobytů 3 dny ski-
pas), pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Rodinný moderní hotel se nachází 
v centru střediska Cortina d‘Am-
pezzo, kde jsou obchody, restau-
race a bary. Lyžařské středisko 
vzdáleno 400 m. Zastávka skibusu 
20 m od hotelu. Ubytování v pěk-
ně zařízených pokojích typu 
standart a superior. Dítě do 3 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí se snídaní, 
6 dní skipas Cortina d´Ampezzo, 

parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění.

Ubytování: 
Hotel s panoramatickým výhle-
dem se nachází ve vesničce Pocol, 
50 m od skiareálu Tofana a 4,5 km 
od centra městečka Cortina 
d‘Ampezzo. Zastávka skibusu 
u hotelu. Bary a restaurace jsou 
vzdálené 100 m, obchody 4,5 km. 
Ubytování ve dvoulůžkových útul-
ně zařízených pokojích s možností 
až 2 přistýlek. Wellness v ceně, 
internet za poplatek. Děti do 7 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Cortina d´Ampezzo, 
vstup do wellness, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

INTERNET

SAUNA

sjezdovka 
3,5 km

sjezdovka 
4 km

sjezdovka 
400 m

u sjezdovky
50 m

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 8 let 
zdarma

WELLNESS
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Civetta

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 720 km (cca 7:30 hod. cesty)
• Vzdálenost z Ostravy: 970 km (cca 10 hod. cesty)
• Vzdálenost z Brna: 705 km

Italská Civetta je největší lyžařskou oblastí severoitalského regio-
nu Veneto a patří do dvanáctky vyhlášených lyžařských středisek 
komplexu Dolomiti Superski. Lyžování je vsazeno pod majestát-
ními štíty Monte Civetta (3.220 m.n.m.) a Monte Pelmo (3.168 
m.n.m.). Nabízí úchvatné výhledy na jezero Alleghe i na horské 
panorama italských Dolomit včetně jejich nejvyššího vrcholu 
Marmolady.

Sjezdovky ve středisku Civetta

Na svazích Civetty si báječně zalyžují jak začátečníci, tak špičko-
ví lyžaři, pro každého se zde najde trať odpovídající náročnos-
ti. Velkou výhodou zdejšího lyžování je skvěle fungující systém 
umělého zasněžování, který zaručuje výborné podmínky na 77 
km tratí od prosince do Velikonoc.

Náročnější lyžaře uspokojí zdejší černé sjezdovky, zvlášť oblíbe-

né je lyžování na trati vedoucí pod kabinovou lanovkou Pian del 
Crep, protože se na ní dá provozovat i noční lyžování.

Začátečníci ocení lyžování s dostatkem prostoru na rozlehlých 
sjezdových tratích vystavených slunci.

Pro běžkaře je upraveno 55 km tratí, které naleznete v Zoldo 
Alto, Palafavera a Rif Aquileia.

Doprava v areálu Civetta

Další předností Civetty je možnost vybrat si z pěti nástupních 
stanic tu, která je nejblíže vašemu ubytování. Mezi nejznámější 
patří Alleghe ležící ve výšce 979 m.n.m. s velkým jezerem stej-
ného jména. V Alleghe se nachází několik pěkných hotelů v blíz-
kosti kabinové lanovky, která končí na vrcholku Pianini Pezzé 
(1.470 m.n.m.), kde začíná malý lyžařský ráj s celkovou délkou 
sjezdových tratí téměř 80 km.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 82 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 2 kabiny, 12 sedaček, 

11 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 77 km
• Běžecké tratě: 55 km
• Nadmořská výška: 1.000 - 2.100 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 20 22 3

Délka 32 km 44 km 6 km

Tipy na další aktivity

1x snowpark, 1x funpark, bruslařský stadion – Alleghe, Zoldo Alto, 
kluziště - Selva di Cadore, plavecký bazén – Agordo cca 15 km od 
Alleghe, diskotéky – Alleghe, Zoldo Alto, Selva di Cadore.
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Hotel La Caminatha*** Civetta

Rezidence Thule*** Civetta

Ubytování: 
Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou, výbornou kuchyní 
a nádherným výhledem se na-
chází 3 km od skiareálu Civetta. 
Skibus přímo u hotelu. Ubytování 
v jednolůžkových, dvojlůžkových 
nebo třílůžkových pokojích, 
které jsou zařízené v rustikálním, 
typickém horském stylu. Dítě do 
2 let zdarma. Biliárd, ping-pong, 
sluneční terasa.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 5 nocí s polopenzí, 
4 dní skipas Civetta, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rozlehlá rezidence 1 km od skia-
reálu Civetta, 10 km od Marmola-
da/Arabba s napojením na Sella 
Rondu. Skibus přímo u hotelu. 
Ubytování v jednoduchých, ale 
účelně zařízených apartmánech 
typu mono nebo bilo, v typickém 
horském stylu. Wellness za popla-
tek v hotelu Nigritella (100 m).

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Civetta, ložní a koupelnové prá-

dlo, parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři, závěrečný úklid.

Val Gardena / Alpe di Siusi

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 630 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 910 km 
• Vzdálenost z Brna: 719 km

Val Gardena bývá nazývána nejkrásnějším střediskem Dolomi-
ti Superski a díky svým službám a komfortním hotelům se řadí 
mezi nejlepší lyžařská střediska na světě. Hlavními centry jsou 
rušnější Selva Gardena nebo klidnější Santa Cristina a Ortisei. 
Údolí Val Gardeny je také napojené na známý okruh Sella Ron-
da.

Sjezdovky ve středisku Val Gardena

Vyznavači carvingu ocení jistě široké terény s dokonalou uprave-
ností sjezdovek. Na své si tu přijdou jak začátečníci, kteří můžou 
lyžovat například ve středisku Seiser Alm, jež se vyznačuje nej-
větší evropskou náhorní plošinou Altopiano se 60 km sjezdovek, 
tak i vyznavači volného terénu a extrémního lyžování, skialpinis-
té a také běžkaři. Val Gardena nabízí bohatou škálu služeb, jako 
jízdu na saních, bruslení, bazén v Ortisei, restaurace, hospůdky, 
diskotéky a luxusní obchody.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 175 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 12 kabin, 41 sedačko-

vých lanovek, 28 vleků

• Uměle zasněžované tratě: 159 km
• Běžecké tratě: 102 km
• Nadmořská výška: 1.060 - 2.518 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 50 72 9

Délka 56,5 km 101 km 17,5 km

Tipy na další aktivity

Snowpark, lyžařská škola, otevřené kluziště, noční lyžování, sáňkař-
ské dráhy, veřejný plavecký bazén v Ortisei, tenis, bowling, heliská 
(let helikoptérou spojený se sjezdem v neupraveném terénu).

WELLNESS

sjezdovka 
1 km

sjezdovka 
3 km
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Apartmány Boe***   Val Gardena / Alpe di Siusi

Apartmány Casa Metz*** Val Gardena / Alpe di Siusi

Ubytování: 
Útulné a pohodlné apartmány 
ve středisku Santa Cristina, 800 m 
od sjezdových tratí, skibus 200 m 
od domu. Rezidence nabízí 
ubytování v moderních apartmá-
nech typu mono a trilo. Wellness 
v rezidenci Antares (500 m) za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 

superski, ložní prádlo a ručníky, 
závěrečný úklid, parkovací místo, 
garážové stání, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Rezidence leží v srdci Val Gar-
deny, cca 400 m od sjezdových 
tratí a 200 m od centra. Zastávka 
skibusu 200 m od rezidence. 
Ubytování v apartmánech typu 
bilo. Wellness zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, ložní a koupelnové prádlo, 
závěrečný úklid, wellness (sauna, 

vířivka), garážové stání, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

WELLNESS

WELLNESS

sjezdovka 
800 m

sjezdovka 
400 m
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Apartmány Cesa Muse***  Val Gardena / Alpe di Siusi

Apartmány Gran Tubla Val Gardena / Alpe di Siusi

Hotel Salegg***  Val Gardena / Alpe di Siusi

Ubytování: 
Rezidence má strategickou 
polohu, nachází se jen 100 m od 
centra městečka Selva Gardena. 
Skiareál Dantercepier  je vzdálen 
cca 500 m. Ubytování v apartmá-
nech typu bilo, které jsou vyba-
veny satelitní televizí, telefonem, 
vysoušečem vlasů, balkonem. 
Hostům je k dispozici úschovna 
lyží, parkoviště a garážové stání za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, ložní a koupelové prádlo, 
závěrečný úklid, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Ubytování: 
Rezidence leží ve středisku 
Ortisei cca 300 m od sjezdových 
tratí a 5 min. chůze od centra. 
Zastávka skibusu před domem. 
Rezidence nabízí ubytování ve sty-
lově zařízených apartmánech typu 
mono a trilo. Wellness v rezidenci 
Antares (500 m) za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti 

superski, závěrečný úklid, ložní 
a koupelnové prádlo, garážové 
stání, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Historický zrekonstruovaný hotel 
má strategickou pozici, nachází se 
400 m od sjezdových tratí a cca 
1 km od centra střediska Siusi. 
Skibus přímo u hotelu. Ubytování 
ve dvoulůžkových pokojích s max. 
2 přistýlkami. Wellness za popla-
tek. Děti do 8 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
spotřeby energií, 6 dní skipas Do-

lomiti superski, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Hotel Alpino Plan*** Val Gardena / Alpe di Siusi
Ubytování: 
Hotel přímo u sjezdovky Plan de 
Glarba, 800 m od malebného cen-
tra Selva di Val Gardena . Hotel 
nabízí ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích až se 2 přistýlkami . 
Internet za poplatek. Děti do 3 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNETSAUNA

sjezdovka 
400 m

sjezdovka 
500 m

sjezdovka 
300 m

u sjezdovky
100 m

dítě do 8 let 
zdarma
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Hotel Uridl*** Val Gardena / Alpe di Siusi

Rezidence Antares*** Val Gardena / Alpe di Siusi

Rezidence Lores*** Val Gardena / Alpe di Siusi

Sporthotel Platz*** Val Gardena / Alpe di Siusi

Ubytování: 
Hotel má strategickou polo-
hu, nachází se přímo v centru 
střediska a 700 m od sjezdových 
tratí. K sjezdovkám jezdí zdarma 
hotelový minibus. Ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s max. 
1 přistýlkou. Internet za poplatek. 
Dítě do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
uvítací drink, snacks od 16 do 
18 hod, 6 dní skipas Dolomiti su-

perski, parkovací místo, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Antares se nachází v centru měs-
tečka, 200 m od skiareálu Ciampi-
noi. Zastávka skibusu je vzdálena 
100 m od rezidence. Ubytování 
v apartmánech mono a bilo. Well-
ness a internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-
perski, ložní a koupelnové prádlo, 
závěrečný úklid, vstup do bazénu 

a fi tness centra, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
stravování, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Pěkná rezidence na slunném mís-
tě, nedaleko sjezdových tratí ve 
Val Gardeně, 300 m od sjezdovky 
Ciampinoi. Skibus 100 m od 
domu. Rezidence nabízí ubytování 
v apartmánech typu mono, bilo 
a trilo. Možnost využívání wellness 
za poplatek v rezidenci Antares 
(600 m).

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Dolomiti su-

perski, ložní a koupelnové prádlo, 
závěrečný úklid, vstup do bazénu 
a fi tness centra, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
stravování, doprava, cestovní 
pojištění.

Ubytování: 
Menší rodinný hotel leží ve stře-
disku Bulla, 5 km od sjezdových 
tratí Alpe di Siusi a Val Gardena. 
Skibus za poplatek u hotelu. Uby-
tování ve dvoulůžkových pokojích 
s max. 1 přistýlkou. Wellness 
v ceně. Dítě do 3 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

sjezdovka
5 km

sjezdovka 
700 m

sjezdovka 
200 m

sjezdovka 
300 m
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Kastel Seiseralm***  Val Gardena / Alpe di Siusi

Hotel Garni Savoy***  Val Gardena / Alpe di Siusi

Hotel Perwanger***  Val Gardena / Alpe di Siusi

Rezidence Perwanger***  Val Gardena / Alpe di Siusi

sjezdovka
5 km

sjezdovka
3 km

sjezdovka
3 km

sjezdovka
300 m

dítě do 4 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma

Ubytování: 
Rezidence s krásným výhledem na 
okolí se nachází na klidném místě 
cca 200 m od centra městečka 
Castelrotto,  300 m od malého ski 
areálu Marinzen a cca 3 km od 
lyžařské oblasti Alpe di Siusi/Sella 
Ronda. Zastávka skibusu 50 m 
od budovy. Hostům je k dispozici 
recepce, společenská místnost s te-
levizí, dětský koutek, úschovna lyží, 
stolní tenis, prádelna za poplatek 
a wellness centrum. Ubytování ve 
velmi pěkných apartmánech typu 
mono a trilo s panoramatickým 

výhledem. Wellness v ceně, internet 
za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Dolomiti superski, parkovací místo, 
vstup do wellness, ložní prádlo a ruč-
níky, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid.

Ubytování: 
Rodinný hotel s krásným výhle-
dem  leží v malém městečku Fié 
allo Sciliar, v nadmořské výšce 
900 m.n.m. Lyžařská oblast Alpe 
di Siusi je vzdálena 3 km a cent-
rum městečka s obchody a restau-
racemi 1-2 km. Zastávka skibusu 
se nachází 200 m od hotelu. Uby-
tování v pěkných a komfortně zaří-
zených dvoulůžkových pokojích 
s možností přistýlky. Hostům je 
k dispozici sauna a posilovna. Dítě 
do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel leží v malebné 
krajině 200 m od centra městečka 
Castelrotto a cca 5 km od lyžařské 
oblasti Alpe di Siusi. Zastávka 
skibusu je vzdálena 50 m. Ubyto-
vání je nabízeno v prostorných, 
útulných a stylově zařízených 
dvoulůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky. Wellness v ceně, 
internet za poplatek. Dítě do 4 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí se snídaní, 
6  dní skipas Dolomiti superski, 
parkovací místo,  vstup do wellne-
ss, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění.

Ubytování: 
Apartmány leží v nadmořské výšce 
900 m.n.m., v malém městečku 
Fié allo Sciliar. Lyžařská oblast 
Alpe di Siusi je vzdálena 3 km 
a centrum městečka s obchody 
a restauracemi 1-2 km. Zastávka 
skibusu se nachází 200 m od re-
zidence. Hostům je k dispozici re-
cepce s centrálním trezorem, bar, 
společenská místnost s televizí, 
lyžárna, terasa, posilovna terasa 
a sauna. Ubytování v komfortně 

zařízených apartmánech typu bilo 
pro 4 osoby.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Dolomiti superski, parkovací mís-
to, ložní prádlo a ručníky, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

SAUNA

SAUNA
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Hotel Antares****  Val Gardena / Alpe di Siusi

Hotel Olympia***  Val Gardena / Alpe di Siusi

Val di Fiemme

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 705 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 955 km 
• Vzdálenost z Brna: 705 km

Lyžařské středisko Val di Fiemme patří k nejoblíbenějším a nej-
navštěvovanějším mezi českými turisty a milovníky zimních 
sportů. Na své si tu přijde opravdu každý.  Najdete zde perfekt-
ně upravené sjezdovky a nejmodernější přepravní zařízení, to 
vše za výhodnou cenu.

Sjezdovky ve středisku Val di Fiemme

Přes 100 km sjezdových terénů různých náročností uspokojí jak 
rodiny s dětmi a začínající lyžaře, kteří můžou lyžovat na Bella-
monte – Alpe Lusia nebo ve ski areálu Ski Center Latemar, tak 
i náročné lyžaře, vyhledávající adrenalin na černých sjezdov-
kách, který může nabídnout například jedna z nejdelších – 6 km 
dlouhá příkrá „černá“ sjezdovka Olimpia na Alpe Cermis.

Pro vyznavače běžeckého lyžování je zde asi 150 km běžeckých 
tratí a každoročně poslední neděli v lednu se zde koná italský 
závod Marcialonga.

Vzhledem k poloze a možnosti využití plošného skipasu Dolomi-
ti Superski je možné vyzkoušet i Sella Rondu, vzdálenou z Pre-
dazza cca 20 minut jízdy autem. Po náročném dni stráveném 
na svahu Vás jistě osloví pestrá nabídka aprés ski či návštěva 
některé z místních restaurací či hospůdek.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 115,3 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 7 kabin, 28 sedačko-

vých lanovek, 11 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 108 km
• Běžecké tratě: 150 km
• Nadmořská výška: 860 - 2.238 m.n.m.

u sjezdovky
150 m

dítě do 6 let 
zdarma

Ubytování: 
Hotel s výbornou polohou 
u sjezdovky a zároveň v centru 
městečka. Ideální místo pro 
strávení aktivní zimní dovolené 
plné lyžování a relaxu. Hotel 
pro náročnějšího klienta nabízí 
ubytování v elegantně zařízených 
dvoulůžkových pokojích (dále 
v pokojích superior a junior suite, 
ceny na vyžádání). Wellness v 
ceně (kromě vířivky), internet za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel se nachází na klidném místě 
v bezprostřední blízkosti centra 
města Selva di Gardena (300 m), 
a lyžařské oblasti „Ciampinoi“, 
která je vzdálena pouhých 150 m 
od hotelu. Ubytování v útulných 
dvoulůžkových pokojích zaříze-
ných v typickém horském stylu 
s možností přistýlky. Wellness 
v ceně. Dítě do 6 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

sjezdovka 
200 m
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Hotel Dolomiti*** Val di Fiemme

Hotel Latemar***  Val di Fiemme

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází ve 
vesničce Capriano, v nadmořské 
výšce 1000 m. Lyžařský areál Alpe 
Cermis je vzdálen 12 km. Zastáv-
ka skibusu je 150 m od hotelu. 
Ubytování ve standartních dvou-
lůžkových pokojích s možností 
2 přistýlek. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Val di Fiemme, pojiš-
tění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Útulný rodinný hotel se nachází 
ve vesničce Castello di Fiemme, 
cca 3 km od Cavalese. Lyžařský 
areál Alpe Cermis je vzdálen 3 km. 
Zastávka skibusu je 150 m od 
hotelu. Ubytování ve standartních 
dvoulůžkových pokojích s mož-
ností 2 přistýlek. Wellness v ceně, 
internet za poplatek. Dítě do 2 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 6 

dní skipas Val di Fiemme, vstup do 
bazénu, fi tness a sauny, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 39 40 14

Délka 42,2  km 55,9 km 17,2 km

Tipy na další aktivity

Snowpark, lyžařská škola a školička, otevřené kluziště, noční ly-
žování, veřejný plavecký bazén, sáňkařské dráhy.

WELLNESS INTERNET

sjezdovka 
3  km

sjezdovka 
12 km
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Hotel Villa Jolanda*** Val di Fiemme

Rezidence Casa Cavalese** Val di Fiemme

Ubytování: 
Hotel se nachází ve vesničce 
Ziano v nadmořské výšce 950 m. 
Lyžařský areál Alpe Cermis je 
vzdálen 2,5 km. Zastávka skibusu 
je 50 m od hotelu. K dispozici 
jsou pěkně a účelně zařízené 
dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek. Wellness: sauna 
zdarma, zbytek za poplatek. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopen-
zí, 6 dní skipas Val di Fiemme, 

parkovací místo, vstup do sauny, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rezidence se nachází na klidném 
místě, cca 1 km od centra Ca-
valese a 2 km od skiareálu Alpe 
Cermis. Zastávka skibusu je 20 m 
od rezidence. Rezidence nabízí 
apartmány typu trilo zařízený-
mi v horském stylu. Sauna za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí,  spotře-
by energií, 6 dní skipas Val di 

Fiemme, parkovací místo, ložní 
a koupelnové prádlo, závěrečný 
úklid, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Rezidence Plejadi*** Val di Fiemme

Rezidence Villa Panda** Val di Fiemme

Ubytování: 
Moderní, oblíbená rezidence 
se nachází v lokalitě Marco, 
cca 1,5 km od centra Cavalese. 
Lyžařský areál Alpe Cermis je 
vzdálen 800 m. Zastávka skibusu 
u rezidence. Ubytování v nadstan-
dardně zařízených apartmánech 
typu bilo, trilo a quadrilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Val di Fiem-

me, garážové stání, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce, závěrečný 
úklid.

Ubytování: 
Jednoduchá, ale cenově velmi 
příznivá menší rezidence, jež se 
nachází na klidném místě v Daia-
nu u městečka Carano. Zastávka 
skibusu je 250 m od domu. Lyžař-
ský areál Alpe Cermis je vzdálen 
4 km, lyžařský areál Pampeago 
7 km. Rezidence nabízí ubytování 
v apartmánech typu bilo a trilo 
zařízenými dřevěným masivním 
nábytkem v horském stylu.
 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřebu 
energií, 6 dní skipas Val di Fiem-
me, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce, závěrečný 
úklid, ložní prádlo a ručníky.

WELLNESS

SAUNA

sjezdovka 
4 km

sjezdovka 
2,5 km

sjezdovka
2 km

sjezdovka 
800 m

dítě do 3 let 
zdarma
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Hotel Al Polo***  Val di Fiemme

Hotel Montanara*** Predazzo Val di Fiemme

Hotel Eurotel***  Val di Fiemme

Hotel Montanara*** Ziano Val di Fiemme

Ubytování: 
Hotel se nachází na klidném 
místě kousek od centra půvab-
né vesničky Ziano di Fiemme. 
Nákupní možnosti  jsou  nedale-
ko: 150 m od budovy. Lyžařské 
středisko Alpe Cermis je vzdálené 
cca 10 km, středisko Latemar  
4 km.  Zastávka skibusu u hotelu. 
Ubytování v moderních, elegant-
ních dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek, zařízených 
v alpském stylu. Wellness v ceně, 
internet. Děti do 4 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Val di Fiemme, vstup 
do wellness, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel se nachází přímo u 
sjezdovky Alpe Cermis ve výšce 
2.000 m.n.m. Centrum městečka, 
kde jsou restaurace a obchody 
je vzdáleno cca 3 km. Hotel je 
přistupný pouze lanovkou z 
Cavalese, a to výlučně jen v čase 
jejího provozu (08:30 - 16:30). 
Ubytování v komfortních, útul-
ných, dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek. Wellness 
v ceně. Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Val di Fiemme, vstup 
do wellness, parkovací místo 
u stanice lanovky, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel vzdálený cca 800 
m od lyžařského vleku Latemar 
a 500 m od centra městečka 
Predazzo. Skibus 50 m od budovy. 
Hostům je k dispozici recepce, 
restaurace, taverna, bar, spole-
čenská místnost s televizí, dětský 
koutek, úschovna lyží,  terasa, 
posilovna a wellness centrum. 
Ubytování v  útulných, komfortně 
vybavených dvoulůžkových poko-
jích s možností 2 přistýlek. 

Wellness v ceně, internet. Děti do 
7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Val di Fiemme, vstup 
do wellness, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel se nachází na klidném, 
slunném místě v nadmořské výšce 
953 m, cca 500 m od centra měs-
tečka Ziano di Fiemme. Lyžařské 
středisko Alpe Cermis je vzdálené 
cca 9 km, blíž se nachází menší 
lyžařské středisko Latemar, jež je 
vzdáleno cca 4 km. Skibus 50 m 
od budovy. Ubytování v  komfort-
ně vybavených dvoulůžkových 
pokojích s možností 2 přistýlek. 
Wellness v ceně (kromě vířivky), 

internet za poplatek. Děti do 7 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Val di Fiemme, vstup 
do wellness, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

WELLNESS

WELLNESS INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
4 km

sjezdovka 
800 m

sjezdovka 
4 km

u sjezdovky

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 4 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Hotel Sporting*** Val di Fiemme

Rezidence Vacanze Veronza***  Val di Fiemme

Hotel Zanon***  Val di Fiemme

Ubytování: 
Hotel v rustikálním stylu, jež se 
nachází přímo u sjezdovky Alpe 
Cermis ve výšce 2.020 m.n.m. 
Centrum městečka, kde jsou 
restaurace a obchody je vzdáleno 
cca 3 km, 600 m od lanovky. Hotel 
je přistupný pouze lanovkou z Ca-
valese, a to výlučně jen v čase jejího 
provozu (08:30 - 16:30). Ubytování 
v komfortních, útulných, jednoduše 
zařízených dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek. Wellness 
v ceně. Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí 
(nápoje k večeři ¼ l vína, ½ l vody, 
nebo 1 nealkoholický nápoj), 
6 dní skipas Val di Fiemme, vstup 
do wellness, parkovací místo u la-
novky,  pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, další 
nápoje k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází  na klid-
ném, slunném místě, v nadmoř-
ské výšce 953 m, cca 200 m 
od centra městečka Ziano di 
Fiemme. Lyžařské středisko Alpe 
Cermis je vzdálené cca 10 km, 
blíž k hotelu se nachází stře-
disko Latemar, jež je vzdáleno 
cca 3 km. Skibus 150 m od bu-
dovy. Ubytování v prostorných, 
komfortně vybavených dvoulůž-
kových pokojích s možností 2 při-
stýlek. Wellness v ceně (kromě 

vířivky), internet za poplatek. 
Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Val di Fiemme, vstup 
do wellness, parkovací místo, pojiš-
tění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápoje 
k večeři.

Ubytování: 
Rezidence na klidném místě 
v Carano,  vzdálená cca 3,5 km 
od lyžařského areálu Alpe Cermis 
a 2 km od centra Cavalese. Skibus 
50 m od budovy. Moderní komplex 
nabízí veškeré pohodlí a služby jako 
je recepce, taverna, diskotéka, stolní 
tenis, dětský klub, společenská míst-
nost s televizí, parkoviště, lyžárna 
a wellness centrum. V rezidenci 
jsou apartmány typu mono, trilo 
a podkrovní apartmány (attic), 
které se nachází ve dvou budovách 
propojených podzemní chodbou. 

Wellness za poplatek. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Val di Fiemme, používání bazénu, 
parkovací místo, odpolední čaj, 
káva, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, klubová karta (povinná), 
závěrečný úklid, vstup do wellness, 
vratná kauce.

WELLNESS

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

u sjezdovky

sjezdovka 
3 km

sjezdovka 
3,5 km

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Val di Fassa

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 695 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 955 km 
• Vzdálenost z Brna: 753 km

Údolí Val di Fassa patří k nejznámějším oblastem Dolomiti su-
perski a vyznačuje se velmi pestrou nabídkou lyžování, leží mezi 
regiony Jižní Tyrolsko a Trentino. Na severu naleznete skupinu 
Sella (Gruppo Sella) s průsmyky Passo Sella a Passo Pordoi, od-
kud se dostanete lanovkou na vrchol Sas Pordoi a odtud můžete 
obdivovat okolní vrcholky hor.

Ve Val di Fassa se nezapomíná ani na snowboardisty, pro které 
je zde připravena bohatá nabídka. Určitě si nenechte ujít pro-
cházku po jihotyrolských městečkách, kde můžete obdivovat 
místní tradice a zvyklosti.

Sjezdovky ve středisku Val di Fassa

Val di Fassa nabízí 400 km propojených sjezdovek, které umož-
ňují celodenní cestování na lyžích.

Na východě se tyčí hora Marmolada – nazývána královnou Dolo-
mit a na západě potom hora Catinaccio, kde se nachází spousta 
horských chat. Nezapomenutelným zážitkem bude podniknutí 
některé ze ski-alpinistických výprav.

Adrenalinové atrakce pro snowboardisty jsou ve Val di Fassa sa-

mozřejmostí (př. halfpipe). Běžkařské zázemí je ve Val di Fassa 
taktéž na světové úrovni - pořádá se zde například proslulý zá-
vod Marcialonga. Finanční náročnost je v rámci všech tří okruhů 
Sella Ronda („na lyžích“) nejpřijatelnější.

Doprava v areálu Val di Fassa

Z Campitella vede kabinová lanovka a tedy i přímé napojení na 
okruh Sella Ronda. Kabinová lanovka - propojuje střediska Val Gar-
dena / Alpe di Siusi, Arabba / Marmolada a Alta Badia, skiareály 
Ciampac a Buff aure a areály Passo Costalunga a Ciampedié atd.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 124 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 11 kabin, 26 sedačko-

vých lanovek, 16 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 102 km
• Běžecké tratě: 48 km
• Nadmořská výška: 1.320 - 2.945 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 24 44 5

Délka 27,3 km 90,5 km 6,2 km

Tipy na další aktivity

Snowpark, 3x lyžařská škola, otevřené kluziště, noční lyžování, 
veřejný plavecký bazén.
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Hotel Aida*** Val di Fassa

Hotel Alpenrose*** Val di Fassa

Ubytování: 
Útulný hotel s rodinnou atmosfé-
rou leží v centru městečka Pozza 
di Fassa a je vzdálený cca 600 m 
od lanovky Buff aure. Zastávka 
skibusu, obchody, restaurace 
a bary se nachází 20 m od hotelu. 
Ubytování ve dvoulůžkových po-
kojích s možností 2 přistýlek. Děti 
do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Dolomiti superski, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Velmi dobrý hotel s rodinnou 
atmosférou a výbornou kuchyní 
leží ve městečku Mazzin di Fassa, 
ve střední části Val di Fassa, asi 
1 km od lyžařského areálu Cati-
naccio a 3 km od Campitello di 
Fassa. Zastávka skibusu je naproti 
hotelu. Ubytování v pěkně a účel-
ně zařízených dvoulůžkových 
pokojích. Wellness za poplatek. 
Děti do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Hotel Arnika*** Val di Fassa
Ubytování: 
Rodinný hotel v nadmořské výšce 
1320 m se nachází kousek od 
centra městečka Pozza di Fassa 
a je vzdálený 1,2 km od lyžařské 
oblasti Buff aure. Skibus u hotelu. 
K dispozici jsou pěkně a účelně 
zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností až 2 přistýlek. Wellness 
v ceně, internet za poplatek. Děti 
do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Hotel Garni Bernard** Val di Fassa
Ubytování: 
Rodinný hotel (bed & breakfast) 
se nachází naproti sjezdové tratě 
Alloch ve středisku Pozza di Fassa. 
Hotel nabízí ubytování v dvolůžko-
vých pokojích s možností přistýlky. 
Internet za poplatek. Dítě do 5 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí se snídaní, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
1,2 km

sjezdovka 
1 km

sjezdovka 
600 m

u sjezdovky
100 m

dítě do 5 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Hotel Europa*** Val di Fassa

Hotel Montana*** Val di Fassa

Ubytování: 
Hotel leží ve městečku Pera di 
Fassa, ve střední části Val di Fassa, 
cca 400 m od lyžařského areálu 
Catinaccio a 3 km od Campitello 
di Fassa. Zastávka skibusu je 
100 m od hotelu. Ubytování ve 
dvoulůžkových pokojích s mož-
ností přistýlky. Wellness zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 

vstup do wellness, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází 800 m 
od sjezdové tratě Baff aure ve 
středisku Pozza di Fassa a 500 m 
od centra městečka. Skibus přímo 
u hotelu. Ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích s možností přistýlky. 
Wellness za poplatek. Dítě do 6 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 

parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Hotel Nevada** Val di Fassa

Rezidence Casa Canazei*** Val di Fassa

Ubytování: 
Malý rodinný hotel je umístěn na 
klidném místě poblíž centra měs-
tečka Campitello di Fassa, 600 m 
od lanovky Col Rodella, skibus 
200 m od hotelu. Obchody, re-
staurace a bary jsou vzdálené cca 
200 m. Ubytování ve dvoulůžko-
vých pokojích s možností přistýlky. 
Dítě do 3 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Dolomiti superski, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři

Ubytování: 
Útulný a oblíbený apartmánový 
komplex vhodný pro strávení 
ideální zimní dovolené, 800 m 
od  lyžařského areálu Belvedere, 
skibus přímo u rezidence. Cent-
rum městečka je v dosahu 100 m. 
Rezidence nabízí ubytování v pří-
jemně zařízených apartmánech 
v horském stylu typu bilo a trilo. 
Sauna za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Dolomiti superski, závěrečný 
úklid, spotřeby energií, ložní 
a koupelnové prádlo, garážové 
stání, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

WELLNESS

WELLNESS INTERNET

SAUNA

sjezdovka 
600 m

sjezdovka 
800 m

sjezdovka 
400 m

sjezdovka 
800 m

dítě do 6 let 
zdarma

dítě do 3 let 
zdarma
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Rezidence Contrin*** Val di Fassa
Ubytování: 
Oblíbená rezidence se nachází 
100 m od centra Canazei a 100 m 
od skiareálu Belvedere/Sella 
Ronda. Ubytování je v příjemně 
zařízených apartmánech typu 
bilo až pro 5 osob. Hostům je 
k dispozici recepce, úschovna lyží, 
společenská místnost, dětský kou-
tek, parkoviště a garážová stání za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 

Dolomiti superski, závěrečný 
úklid, spotřeby energií, ložní 
a koupelnové prádlo, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění.

Rezidence Myosotis*** Val di Fassa

Hotel Latemar***    Val di Fassa

Ubytování: 
Rezidence na klidném místě se 
nachází 3 km od centra Campitel-
lo di Fassa/Canazei skiareálu Sella 
Ronda a 1 km od centra. Skibus 
500 m od rezidence. Ubytování 
je v apartmánech typu mono 
a bilo až pro 6 osob. Wellness za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Dolomiti superski, spotřeby ener-
gií, ložní a koupelnové prádlo, 

vstup do posilovny, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid, vratná 
kauce.

Ubytování: 
Rodinný hotel Latemar se nachází 
cca 500 m od centra městečka 
Vigo di Fassa a sjezdových tratí. 
Zastávka skibusu před hotelem. 
Hosté mají k dispozici recepci, 
restauraci, bar, společenskou 
místnost s TV, parkoviště a well-
ness centrum, které je v ceně. 
Ubytování v pěkně a účelně zaří-
zených dvoulůžkových pokojích 
s možností 2 přistýlek. Děti do 
7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Dolomiti superski, 
vstup do wellness, 1x hudební 
večer + diskotéka s vínem a pivem 
zadarmo,  občerstvení od 16 do 
18 hod., parkovací místo, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS

WELLNESS

INTERNET

sjezdovka 
3 km

sjezdovka 
500 m

u sjezdovky
100 m

dítě do 7 let 
zdarma
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Livigno

Údaje o středisku

Máte rádi hory? Uvažujete o lyžování v Alpách? Poté je pro vás zimní 
dovolená ve středisku Livigno určitě jedním z favoritů při výběru, jelikož 
zájezdy do této destinace patří k nejoblíbenějším a není se čemu divit.

Livigno označované pro svůj výrazně vysokohorský ráz jako „ital-
ský Tibet“ je díky dokonalé infrastruktuře považováno za jedno z 
nejmodernějších a také absolutně nejlepších italských zimních stře-
disek, zkrátka je reklamou na lyžování v Dolomitech a na italské 
hory.

Klienti Livigno vyhledávají, protože zde panují výborné podmín-
ky pro lyžování v podobě výjimečné sněhové jistoty, slunečného 
počasí, čistého vzduchu, výkonných lanovek a dobrého propo-
jení skibusem. Zimní dovolená se tu tak stává sázkou na jistotu. 
Příjemný pobyt na zdejších svazích umocní skutečnost, že Livig-
no je přístupné pouze jednosměrným 10 km dlouhým tunelem.

Sjezdovky ve středisku Livigno

Nabídka lyžování v podobě 115ti km sjezdových tratí: převážná 
část sjezdovek (75 km) se nachází na jižním svahu Carosello, 
zbývající a většinou černé tratě (40 km) jsou na severním svahu 
Mottolino, kde se síť sjezdových tras každoročně dál rozrůstá.
Livigno je volba na jistotu v lyžování.

Nejprudší sjezdovky podél kabinové lanovky Carosello jsou ideální 
pro rychlé carvingové oblouky. Mírnější, ale zato nádherně široké 
carvingové dálnice vedou z vrcholu Vetta Blesaccia. Tato strana je 

také výborná pro milovníky freeride lyžování. Na Monte della Neve 
na opačné straně údolí najdete samé špičkové sjezdovky. Cvičné 
terény se naproti tomu nalézají ve velkém počtu podél pěší zóny.

Na své si přijdou nejen milovníci klasického lyžování, ale i snow-
boardu, pro které je v Livignu připravena U-rampa a další atrak-
ce. Zdejší snowpark patří k nejrozsáhlejším a nejdokonalejším 
areálům tohoto druhu v celých Alpách, zimní dovolená se tu tak 
stává pestrou záležitostí. Běžkaři mohou počítat s dobře uprave-
nými stopami o celkové délce 40 km.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 115 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 4 kabiny, 14 sedaček, 

13 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 85 km
• Běžecké tratě: 40 km
• Nadmořská výška: 1.809 - 2.798 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 38 54 10

Délka 29 km 75 km 11 km

Tipy na další aktivity

Kluziště, 2x snowpark, krytý bazén, sauna- Livigno, lyžařské 
školy a školičky, diskotéky, bowling- Livigno, noční lyžování- Li-
vigno-Carosello, svahy s moguly (boule), lyžování ve volném 
terénu, skialpinistické trasy, paragliding.
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Hotel Villaggio San Carlo***  Livigno

Apartmány Casa Gallo*** Livigno
Ubytování: 
Nově postavený moderní, luxusně 
vybavený chalet se nachází jen 
200 m od sjezdových tratí, nejbliž-
ší vlek Gallisport části Carosello 
a cca 300 m od centra střediska 
s nákupní zónou. Ubytování 
v prostorných nadstandardně 
vybavených apartmánech typu 
bilo 4 a trilo. Apartmány mají 
koupelnu/wc, televizi, mikrovlnku, 
toaster, varnou konvici, kávovar, 
vysoušeč vlasů, wifi  internet.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Livigno, ložní 
prádlo a ručníky, závěrečný úklid, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Ubytování: 
Rozlehlý hotel s mezinárodní 
klientelou a ideální polohou, 
cca 200 m od sjezdových tratí 
Livigno - Mottolino a 1,5 km od 
Livigno - Carosello. Zastávka ski-
busu 50 m od komplexu. Centrum 
Livigno je vzdálené cca 1,5 km. 
Součástí hotelu je vstupní hala 
s recepcí, bar - piano, restaurace, 
společenská místnost s TV, mini 
club, animace, video herna, malý 
obchod, lyžárna, výtah, místo pro 
auto, posilovna, bazén, sauna(za 

poplatek). Dítě do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Livigno, vstup do 
bazénu, fi tness, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři, vstup do sauny.

Apartmány La Golp Gulliver***  Livigno
Ubytování: 
Rezidence v klidné části Livigna, 
se skládá ze 2 budov.  Chalety 
s výhodnou polohu se nachází jen 
500 m od sjezdových tratí a 500 m 
od centra Livigna s nákupní zó-
nou. Skibus vzdálen 50 m. Chalety 
nabízí velmi kvalitní ubytování v 
apartmánech typu bilo 4 nebo 
trilo 6. Apartmány jsou vybaveny 
koupelnou/wc, TV/Sat, mikrovln-
kou, vysoušečem vlasů.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Livigno, ložní 
prádlo a ručníky, závěrečný úklid, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Chalet Canton Livigno
Ubytování: 
Romantické chalety mají výhod-
nou polohu, nachází se 500 m od 
sjezdových tratí a cca 800 m od 
centra městečka Livigno. Zastávka 
skibusu vzdálena 30 m. V blízkosti 
chaletů (200-300m) se nachází 
restaurace á-la carte a supermar-
ket. Chalety nabízí velmi kvalitní 
ubytování v prostorných a moder-
ně zařízených apartmánech typu 
bilo 4 a trilo 6. Apartmány jsou 
vybaveny koupelnou/wc, TV/Sat, 

telefonem, mikrovlnkou, vysouše-
čem vlasů.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, skipas 
Livigno na 6 dní, spotřeby energií, 
ložní prádlo a ručníky, závěrečný 
úklid, místo pro auto, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
200 m

sjezdovka 
500 m

sjezdovka 
500 m

sjezdovka 
200 m
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Hotel Albergo 2000*** Livigno
Ubytování: 
Zrekonstruovaný rodinný hotel se 
nachází v klidné poloze ve městeč-
ku Trepalle, cca 350 m od lanovky 
Livigno - Mottolino. Zastávka 
skibusu je 50 m od hotelu. K dis-
pozici jsou komfortně zařízené 
dvoulůžkové pokoje s možností 
až 2 přistýlek se sprchou/WC, 
trezorem, telefonem, satelitní TV. 
Děti do 6 let zdarma. Výhodné 
cenové nabídky u předvánočních 
a jarních pobytů Free Ski. Výborná 
domácí kuchyně.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Livigno, parkování, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Hotel Loredana*** Livigno
Ubytování: 
Rodinný hotel s výbornou re-
staurací má strategickou polohu, 
nachází se přímo u sjezdových 
tratí části Mottolino a asi 1km od 
centra Livigno. Zastávka skibusu 
u hotelu. Hotel nabízí ubytování 
v komfortně zařízených pokojích 
s nábytkem z masivního dřeva. 
Pokoje mohou být dvou, tří a čtyř-
lůžkové, některé jsou podkrovní, 
jsou vybaveny telefonem, trez-
orem, satelitní TV. Dítě do 2 let 

zdarma. V případě zájmu garáž na 
vyžádání.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování s polopenzí na 7 nocí, 
6 denní skipas Livigno, místo pro 
auto, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Chalet Li Palu/Emma*** Livigno
Ubytování: 
Nově postavená moderní reziden-
ce oblíbených chaletů 50 - 200 m 
od sjezdových tratí části Carosello 
a 500 - 800 m od centra střediska. 
Skibus u domu. Stále populárnější 
chalety z cihel a masivního dřeva 
tvoří 2 budovy, jež nabízí velmi 
kvalitní ubytování v apartmánech 
typu bilo 4 nebo trilo 6. Apartmá-
ny jsou vybaveny koupelnou/wc, 
TV/Sat, mikrovlnkou, vysoušečem 
vlasů.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, skipas 
Livigno na 6 dní, spotřeby energií, 
ložní prádlo a ručníky, závěrečný 
úklid, místo pro auto, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Hotel Sporting** Livigno
Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází jen pár 
kroků od sjezdových tratí části Ca-
rosello a 500 m od centra Livigno. 
Skibus u hotelu. Hotel má k dis-
pozici 18 jednoduše zařízených 
pokojů z masivního dřeva, jsou 
vybaveny telefonem, trezorem, 
satelitní TV. Dítě do 3 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 denní skipas Livigno, místo pro 
auto, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění.

sjezdovka 
350 m

u sjezdovky
100 m

u sjezdovky
50 - 200 m

u sjezdovky
50 m

dítě do 6 let 
zdarma
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Soukromé apartmány Livigno Livigno
Ubytování: 
Apartmány se nacházejí v sou-
kromých domcích, rozmístěných 
po celém středisku Livigno. Vzdá-
lenost sjezdových tratí a centra 
200 až 1000 m. Zastávka skibusu 
100-200 m. Apartmány jsou vyba-
vené v jednoduchém a praktickém 
stylu, každý je odlišný, vždy mají 
koupelnu/wc, plně vybavený ku-
chyňský kout, některé apartmány 
jsou s balkónem. Typologie mono 
2/3, bilo 2/3/4, trilo 4/5/6.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 denní ski-
pas Livigno, spotřeby energií, lož-
ní a koupelnové prádlo, závěrečný 
úklid, místo pro auto, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: strava vlastní, 
doprava, cestovní pojištění, vratná 
kauce.

Santa Caterina

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 680 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 980 km 
• Vzdálenost z Brna: 816 km

Pokud patříte mezi ty, kteří mají lyžování za velkého koníčka a v 
Itálii jsou jako doma, pak pravděpodobně víte, že Santa Cateri-
na v oblasti Alta Valtellina je synonymem pro náročné sjezdovky 
a lyžování mezi nádhernými scenériemi, nedoporučujeme tedy 
začátečníkům a méně zdatným lyžařům. Výhodou oblasti jsou 
žádné čekací fronty v průběhu „pracovního týdne“, dokonale 

upravené svahy až do jarních měsíců a ubytování v těsné blíz-
kosti sjezdových tratí.

Malebné zimní středisko Santa Caterina se nachází v úchvatné 
oblasti národního parku Stelvio, poblíž horského průsmyku Pas-
so Gavia. Počtem sjezdových tratí patří tento rezort k menším 
skiareálům populárního lyžařského regionu Alta Valtellina na 
severu Itálie, přesto ho vyhledávají převážně milovníci náročněj-
šího lyžování, kteří si na zdejších obtížných sjezdovkách přijdou 
opravdu na své a zimní dovolená se pro ně stává nezapomenu-
telným zážitkem.

Santa Caterina je známá i díky místní rodačce Deborah Compa-
gnoniové, několikanásobné mistryni světa ve sjezdovém lyžování 
nebo rodáku Pietro Vitalini. Vysokou kvalitu místních tratí potvr-

sjezdovka 
200- 1000 m
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zuje fakt, že Santa Caterina se v posledních desetiletích dvakrát 
stala spolupořadatelem mistrovství světa v alpských disciplínách.

Sjezdovky ve středisku Santa Caterina

Lyžování pro náročné a ubytování přímo u sjezdových tratí - to 
je Santa Caterina.
Většina sjezdových tratí je situována na severních svazích Cresta 
Sobretta (2775 m n.m.), což zaručuje výborné sněhové podmín-

ky až do dubna, dokonalý je ale i systém umělého zasněžování, 
takže nedostatkem lyžování opravdu trpět nebudete. Kromě 
dvou krátkých modrých tratí na vás v tomto areálu čekají hlav-
ně červené a černé sjezdovky výrazně sportovního charakteru. 
Unikátní je zejména několikakilometrový sjezd z vrcholu Cresta 
do Santa Cateriny. 

Potěšení z lyžování si ovšem můžete znásobit o dalších 80 km 
sjezdovek v nedalekých střediscích Bormio a Valdidentro, když 
si pořídíte společný skipas Alta Valtellina nebo 4 Valli. Zájezdy 
do těchto oblastí jsou volbou na jistotu pro každého, kdo miluje 
lyžování v Alpách.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 21 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 3 kabiny, 2 sedačky, 

6 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 15 km
• Běžecké tratě: 18 km
• Nadmořská výška: 1.722 - 2.887 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 4 12 2

Délka 1,5 km 15 km 5 km

Tipy na další aktivity

Kluziště, snowpark, noční lyžování, fi tness, lyžařské školy a ško-
ličky, diskotéky.
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Hotel 3 Signori**** Santa Caterina

Rezidence Valfurva***  Santa Caterina

Hotel Genzianella ***  Santa Caterina

Ubytování: 
Hotel nabízí zkrácené pobyty 
na 5 nocí/4 dny ski. Nachází se 
v malém městečku Santa Caterina 
a poskytuje krásný panoramatický 
výhled na okolí. Hotel má velmi 
výhodnou polohu, nachází se 
pár kroků od centra městečka 
(200 m) a zároveň přímo u sjez-
dovky skiareálu Santa Caterina. 
Součástí hotelové budovy je re-
cepce, restaurace, restaurace a la 
carte, bar, společenská místnost 
s televizí, vyhřívaná úschovna lyží, 
konferenční místnost, internetový 
koutek, dětský koutek, mini club 
pro děti (od 24.12. do 7.1.), místo 
pro auto, garáž ( za poplatek), 
biliárd, posilovna a wellness cent-
rum s vnitřním bazénem, saunou, 
tureckou lázní, vířivkou, dětským 
bazénem, kneippovým chodní-
kem, ledovou lázní, relaxačním 
koutkem, masáže a solárium za 
poplatek.Ubytování s polopenzí 
v  komfortně zařízených apartmá-
nech v typickém horském stylu 
typu mono a bilo, které jsou vyba-
vené koupelnou/wc, vysoušečem 
vlasů, telefonem, minibarem, sate-
litní televizí a trezorem. Wellness 
zdarma, internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 5 nocí s polopenzí, 
4 dní skipas Santa Caterina, ložní 
prádlo a ručníky, závěrečný úklid, 
vstup do wellness, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rezidence v nadmořské výšce 
1.738 m.n.m. leží na klidném 
místě s krásným výhledem na 
vrcholky hor. Kousek od rezidence 
se nachází centrum městečka 
Santa Caterina a 150 m místní 
sjezdovka. Zastávka skibusu před 
budovou. Městečko Bormio vzdá-
leno přibližně 12 km. Součástí 
rezidence je recepce, restaurace, 
bar, společenská místnost s te-
levizí, úschovna lyží, stolní tenis, 
kulečník, parkoviště, garáž za 
poplatek. Apartmány jsou útulné, 

pohodlné, kompletně zařízené, 
typu mono a bilo. Apartmány mají 
koupelnu/wc, televizi, telefon 
a balkon. 

Cena na osobu zahrnuje:
 ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Santa Cateri-
na, ložní prádlo, závěrečný úklid, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ručníky, vratná kauce.

Ubytování: 
Menší hotel s rodinnou atmosfé-
rou se nachází přímo u lyžařského 
svahu „Deborah Compagnoni“, 
kde se v roce 2005 konalo mis-
trovství světa. Kabinová lanovka 
„Vallalpe“ je vzdálena 5 m a cent-
rum cca 700 m. Součástí hotelové 
budovy je restaurace, bar, spole-
čenská místnost s televizí, úschov-
na lyží, místo pro auto, garáž (za 
poplatek) a sluneční terasa. Hotel 
nabízí ubytování v dvoulůžkových 
pokojích s možnosti 2 přistýlek. 
Děti do 3 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí 
(u zkrácených pobytů 4, 5 nebo 6 
nocí s polopenzí), 6 dní skipas San-
ta Caterina (u zkrácených pobytů 
3, 4 nebo 5-denní skipasy), u spe-
ciálních pobytů (dle tabulky) je v 
ceně skipasu zahrnut i pronájem 
lyžařského vybavení pro dospělé a 
děti (lyže, boty a helma), parkovací 
místo,  pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS INTERNET

u sjezdovky
150 m

u sjezdovky

u sjezdovky
100 m

dítě do 7 let 
zdarma
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Bormio

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 695 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 1029 km 
• Vzdálenost z Brna: 840 km

Oblíbené lyžařské středisko Bormio se nachází v nadmořské 
výšce 1.225 – 3.012 m.n.m na severozápadě Itálie v regionu 
Lombardie. Leží v centru alpského údolí Alta Valtellina, proto je 
nazýváno srdcem této lyžařské oblasti. Lyžařský areál je rozdě-
len do tří částí, z nichž každá má své vlastní sjezdovky: Bormio, 
Val di Dentro Colombano a Santa Caterina. Středisko je zejmé-
na známé díky pravidelnému pořádání Světového poháru v alp-
ském lyžování a v roce 1985 a 2005 bylo dokonce dějištěm celé-
ho mistrovství světa.

Sjezdovky ve středisku Bormio

Bormio nabízí svahy pro všechny typy lyžařů, jak pro začáteční-
ky, tak pro pokročilé i velmi dobré a vybíravé lyžaře. Odvážnější 
a zkušenější lyžaři mohou podniknout 10 kilometrový sjezd pří-
mo z vrcholu Cima Bianca s převýšením neuvěřitelných 1800 
metrů. Pravou lahůdkou je 1,4 kilometry dlouhá, černá sjezdov-
ka „Betulle“a 4 kilometrová závodní sjezdovka Stelvio, která láká 
každoročně účastníky i diváky Světového poháru.
Méně zdatní si mohou vychutnávat pohodové lyžování, přede-
vším v horní části severozápadního svahu, kde jsou svahy plošší, 
od nadmořské výšky 2600 metrů pak začínají tratě pro otrlejší 
povahy.

Milovníci obřích carvingových oblouků budou jistě nadšeni ze 
závodní trasy Bimbi al Sole.

Na své si v Bormio také přijdou snowboardisté, pro které byl 
postaven moderní snowpark poblíž střední stanice lanovky, vy-
bavený nejrůznějšími překážkami.

Pro vyznavače běžeckého lyžování je zde asi 39 kilometrů upra-
vených běžeckých tratí.

Po náročném lyžařském dni si zde můžete naplánovat návště-
vu městských lázní s plaveckým bazénem (25 m), kde jsou rov-
něž vnitřní i venkovní termální bazény (teplota vody 38-41 °C), 
sauna a v neposlední řadě i atrakce pro děti. V Bormiu najdete 
i zimní stadion nebo tenisové kurty.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 68 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 3 kabiny, 8 sedaček, 

14 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 53 km
• Běžecké tratě: 39 km
• Nadmořská výška: 1.225 - 3.012 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 14 24 4

Délka 18,7 km 45,2 km 4,1 km

Tipy na další aktivity

Snowpark, bruslení, tenis, noční lyžování, lázně, bazén.
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Casa Martinelli Bormio

Chalet Stelle di Neve***  Bormio

Hotel Adele**  Bormio

Hotel Daniela**  Bormio

Ubytování: 
Rezidence leží na klidném, slun-
ném místě v centru obce Isolac-
cia/Valdidentro, cca 100 m od nej-
bližších vleků a 8 km od městečka 
Bormio. V těsné blízkosti (100 m) 
ubytování se nachází restaurace, 
bar a obchody. Apartmány typu 
mono, bilo a trilo jsou moderní, 
velmi pěkně zařízené v typickém 
alpském stylu. Třípatrová budova 
má recepci , apartmány jsou vyba-
veny kuchyňským koutem s elek-
trickým sporákem a mikrovlnnou 
troubou, satelitní TV, koupelnou 

se sprchou/WC a vysoušečem 
vlasů. Internet wifi  v ceně. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas 4 Valli, ložní 
a kopelnové prádlo, závěrečný 
úklid, parkovací místo, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce.

Ubytování: 
Chalet leží na klidném místě 
přibližně 800 m od sjezdovky 
a centra městečka Bormio, kde 
se nachází veškeré nákupní mož-
nosti, bary a restaurace. Zastávka 
skibusu 50 m. Dvoupatrová bu-
dova má celkem 14 prostorných 
apartmánů, typu trilo, zařízených 
v alpském stylu. Moderní apart-
mány mají koupelnu se sprchou/
WC, kuchyňský kout s ledničkou, 
trezor, satelitní TV, některé mají 
balkon.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas 4 Valli, ložní 
a koupelnové prádlo, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid, vratná 
kauce.

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází 300 m 
od historického centra městečka 
Bormio a 150 m od termálních 
lázní Bormio Terme. Sjezdové 
tratě jsou vzdálené 1 km, skibus 
u hotelu. Čtyřpatrový hotel s výta-
hem disponuje 29 dvoulůžkovými 
slunnými pokoji, které jsou zaří-
zeny v rustikálním stylu. Hostům 
je k dispozici recepce centrální 
trezor, restaurace, bar, společen-
ská místnost s TV, úschovna lyží, 
terasa, parkovací místo, internet 

wifi  zdarma. Ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích  s možností 
přistýlky.  Dítě do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas 4 Valli, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Útulný rodinný hotel v alpském 
stylu se nachází 200 m od histo-
rického centra městečka a 800 m 
od sjezdových tratí, skibus 100 m. 
Nejbližší nákupní možnosti jsou 
jen 200 m od hotelu. Třípatrový 
hotel disponuje 19 dvoulůžkovými 
pokoji. Hostům je k dispozici re-
cepce, restaurace, restaurace à la 
carte, bar, společenská místnost s 
TV, úschovna lyží, terasa, zahrada, 
parkovací místo, internet (za 
poplatek). Dvoulůžkové pokoje 

s možností přistýlky jsou komfort-
ně a jednoduše zařízené. Dítě do 
7 let zdarma. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas 4 Valli, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

INTERNET

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
1 km

sjezdovka 
800 m

sjezdovka 
800 m

u sjezdovky
100 m

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Hotel Girasole*** Bormio

Hotel National Park***  Bormio

Hotel Terme***  Bormio

Mueble Sci Sport***  Bormio

Ubytování: 
Hotel s nádherným panorama-
tickým výhledem na okolí se 
nachází přímo na svahu u stanice 
kabinkové lanovky Bormio 2000 
a 9 km od centra města. Ubyto-
vání v komfortně a jednoduše 
zařízených dvoulůžkových poko-
jích s možností až 2 přistýlek, se 
sprchou/WC, telefonem, satelitní 
TV. Wellness za poplatek. Děti do 
7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas 4 Valli, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, další 
nápoje.

Ubytování: 
Hotel ležící na klidném místě 
je vzdálený přibližně 800 m od 
skiareálu San Colombano a 10 km 
od městečka Bormio. Zastávka 
skibusu se nachází 200-250 m 
od budovy. Nejbližší nákupní 
možnosti jsou 500 m od hotelu. 
Hostům je k dispozici recepce 
s centrálním trezorem, bar, 
restaurace, společenská místnost 
s TV, uschovna lyží (nevytápěná), 
parkoviště.Ubytování v komfortně 
a jednoduše zařízených dvoulůž-

kových pokojích s možností až 
2 přistýlek, vybavených koupel-
nou se sprchou/wc a telefonem, 
internet za poplatek. Dítě do 8 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas 4 Valli, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
doprava, cestovní pojiště-
ní, nápoje k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází nedale-
ko centra a 800 m od lanovky. Za-
stávka skibusu je 100 m od hotelu. 
Dvoupatrová budova s výtahem, 
kde je recepce, bar, TV místnost, 
restaurace, lyžárna, parkoviště.
K dispozici jsou komfortně 
zařízené dvoulůžkové pokoje 
s možností 1 přistýlky, se sprchou/
WC, vysoušečem vlasů, trezorem, 
telefonem, satelitní TV, wi-fi  inter-
net. Dítě do 4 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas 4 Valli, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný Meuble (bed & 
breakfast) se nachází 200 m od 
centra a 250 m od sjezdových 
tratí Bormio 2000. Mueble nabízí 
ubytování v komfortně zařízených 
dvoulůžkových pokojích s mož-
ností 1 přistýlky,  se sprchou/WC, 
vysoušečem vlasů, trezorem, tele-
fonem, satelitní TV, wi-fi  internet. 
Dítě do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí se snídaní, 

6 dní skipas 4 Valli, parkovací mís-
to, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
doprava, cestovní pojištění.

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
800 m

sjezdovka 
800 m

sjezdovka 
250 m

u sjezdovky
50 m

dítě do 8 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 4 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Rezidence Sci Sport**  Bormio

Rezidence Stelvio***  Bormio

Ubytování: 
Rezidence s ideální polohou 
250 m od sjezdových tratí, 200 m 
od centra městečka Bormio. 
Budova má 2 křídla – hotelovou 
a apartmánovou část. Rezidence 
má komfortně zařízené apart-
mány typu mono nebo bilo, se 
sprchou/WC, vysoušečem vlasů, 
trezorem, telefonem, satelitní TV, 
wi-fi  internetem.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 

4 Valli, ložní prádlo, závěrečný 
úklid, parkovací místo, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ručníky.

Ubytování: 
Útulná rezidence leží v srdci 
údolí Validentro mezi 2 lyžařskými 
středisky Bormio a Livigno a zá-
roveň nedaleko lyžařských vleků 
střediska Oga, které je vzdálené 
přibližně 1,5 km. Zastávka skibusu 
cca 1 km. Centrum městečka 
s obchody, restauracemi a bary se 
nachází 1 km od rezidence. Vzdá-
lenost do známějšího střediska 
Bormio je cca 7 km. Třípatrová 
rezidence s výtahem, kde jsou 
k dispozici prostorné, vzdušné 
apartmány typu mono a bilo, 
všechny jsou vkusně a stylově 

zařízené s masivními dřevěnými 
trámy, mají koupelnu se sprchou/
WC, vybavený kuchyňský kout, 
satelitní TV, některé mají balkon. 
Internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
4 Valli, spotřeby energií, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ložní prádlo 
a ručníky, závěrečný úklid, 
vratná kauce.

INTERNET

INTERNET

sjezdovka 
1,5 km

sjezdovka 
250 m
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Passo Tonale/Ponte di Legno

Údaje o středisku

Lyžařské středisko Passo Tonale/Ponte di Legno je součástí ob-
lasti Dolomiti di Brenta neboli také Val di Sole ležící na severo-
západě Itálie. Jde o dynamické a moderně koncipované zimní 
centrum, kde najdete lyžařské tratě všech obtížností a po celou 
sezonu obvykle i vynikající sněhové podmínky pro báječné ly-
žování.

Sjezdovky ve středisku Passo Tonale

Středisko nabízí v rámci skipasu Adamello ski téměř 100 km sjez-
dovek, přepravu zajišťuje třicítka lanovek s hodinovou kapacitou 
30.000 osob, lyžování si tady opravdu užijete. Velmi výkonná 
je i nová sedačka na ledovec Presena (3016 m.n.m.), který je 
mimořádně oblíbený nejen kvůli možnosti celoročního lyžování 
na dokonale udržované trati, ale v jarních měsících i kvůli slun-
ci. Výborná pro lyžování je také ostrá černá sjezdovka Paradi-
so s převýšením přes 700 m vedoucí ze sedla Passo Paradiso 
(2585 m.n.m.). Další sjezdové tratě na protějším širokém jižním 
svahu vyhovují především začátečníkům a středně pokročilým 
lyžařům. Passo Tonale (1883 m.n.m.) patří ke střediskům, která 
splní očekávání všech výkonnostních i věkových kategorií a kde 
si každý lyžař najde svoji oblíbenou trať.

Okolní střediska

Pod Passo Tonale se nachází malebné alpské městečko Ponte di 
Legno (1257 m.n.m.) ideální pro zimní dovolenou. Severní sva-

hy nad městečkem zčásti pokrývají lesy, díky tomu zde naleznou 
skvělé podmínky pro lyžování především náročnější lyžaři, kteří 
při sjezdu zdolávají úctyhodné převýšení téměř 900 metrů. Obě 
lyžařská střediska jsou propojena sjezdovou tratí Pegra, která 
Vás zaveze přímo k začátku nové sedačkové lanovky ze Sozzine 
k vrcholku Corno D´Aola. Nová kabinová lanovka Sozzine pro-
pojuje také Ponte di Legno a Passo Tonale, na druhou stranu 
vede sedačková lanovka do části Temú, kde se rozprostírají další 
sjezdové tratě o celkové délce zhruba 10 km.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 65 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 3 kabiny, 19 sedaček, 

7 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 65 km
• Běžecké tratě: 40 km
• Sjezd volným terénem: 39 km
• Nadmořská výška: 1.257 - 3.016 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 15 27 6

Délka 14 km 41 km 10 km

Tipy na další aktivity

Plavecký bazén, sauna, pára, tělocvična – Ponte di Legno, Passo 
Tonale, bruslařské kluziště, paragliding – Ponte di Legno, lyžař-
ské školy a školičky – Ponte di Legno, Passo Tonale, diskotéky 
– Passo Tonale.
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Hotel Chalet Al Foss***   Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel Chalet Alpino***   Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel delle Alpi***   Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel Eden***    Passo Tonale/Ponte di Legno

Ubytování: 
Oblíbený rodinný hotel s vyhláše-
nou restaurací se nachází na klid-
ném slunném místě cca 6 km 
lyžařského areálu Tonale/Ponte di 
Legno. Zastávka skibusu je přímo 
u hotelu. Centrum městečka 
Vermiglio je vzdáleno cca 2 km. 
Ubytování ve dvoulůžkových 
prostorných pokojích zařízených 
v typickém horském stylu s mož-
ností až 2 přistýlek. Wellness v 
ceně, internet za poplatek. Děti do 
3 let zdarma. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Adamello ski, vstup 
do wellness, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Malý oblíbený hotel se nachází 
ve středisku Passo Tonale přímo 
na sjezdovce „Alpino“, cca 50 m 
sjezdové tratě „Pegrá“. Ubytování 
v jednoduše zařízených pokojích 
v horském stylu. Dítě do 2 let 
zdarma. Nástup na lyže přímo 
u domu. Výhodná nabídka Free 
ski.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 denní skipas Adamello ski, par-

kovací místo, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Velmi kvalitní a oblíbený hotel 
s výbornou kuchyní, vzdálen 
150 m od lyžařského areálu 
Tonale/Ponte di Legno a 200 m 
od centra Tonale. Zastávka ski-
busu u hotelu. Ubytování ve dvo-
lůžkových pokojích s možností až 
2 přistýlek. Děti do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Adamello Ski, pojiště-
ní CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Příjemný hotel s rodinnou atmo-
sférou se nachází pouhých 200 m 
od centra městečka Passo Tonale 
a sjezdových tratí. Ubytování 
v útulných, komfortně zařízených 
dvoulůžkových pokojích v typic-
kém horském stylu s možností 
přistýlky. Dítě do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
Cena na osobu zahrnuje: ubyto-
vání na 7 nocí s polopenzí, 6 dní 

skipas Adamello Ski, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

WELLNESS INTERNET

u sjezdovky
50 m

u sjezdovky
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Hotel Gardenia***   Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel Locanda Locatori***    Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel Orchidea***+     Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel Piandineve****      Passo Tonale/Ponte di Legno

Ubytování: 
Kvalitní hotel s výbornou kuchyní 
a dobrými službami, blízko centra 
Passo Tonale, 400 m od skiareálu 
Tonale/Ponte di Legno. Zastáv-
ka skibusu 50 m. Ubytování je 
ve standartních dvoulůžkových 
pokojích s možností až 2 přistýlek. 
Wellness a internet za poplatek. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Adamello ski, hotelový skibus, 
vstup do sauny a tureckých lázní 

pro starší 16 let, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vstup do wellness cent-
ra, garážové stání.

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází ve stře-
disku Passo Tonale, cca 700 m od 
sjezdové tratě „Val Biolo“. Skibus 
je vzdálen 50 m od hotelu. Ubyto-
vání v příjemně zařízených poko-
jích v horském stylu. Wellness za 
poplatek. Dítě do 2 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Adamello Ski, par-
kovací místo, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel s příjemnou atmo-
sférou a krásným výhledem na 
okolí se nachází pouhých 100 m 
od centra městečka Passo Tonale 
a 250 m od skiareálu. Skibus 
u hotelu. Ubytování v komfortně 
zařízených dvoulůžkových poko-
jích s možností přistýlky. Wellness 
v ceně (kromě masáží a solária). 
Dítě do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Adamello ski, par-
kovací místo, vstup do wellness, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel na klidném slunném místě 
má vynikající polohu, nachází se 
přímo na svahu, cca 100 m od 
lyžařských vleků a centra městeč-
ka. Zastávka skibusu je u hotelu. 
Hotel poskytuje kvalitní ubytování 
v dvoulůžkových pokojích s mož-
ností 2 přistýlek, širokou nabídku 
služeb a jedinečný panoramatický 
výhled na hory. Děti do 8 let 
zdarma. 

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopen-
zí, 6 dní skipas Adamello ski, 
parkovací místo, klubovou kartu, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

u sjezdovky
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Hotel Sciatori***    Passo Tonale/Ponte di Legno

Hotel Sciatori*** Temu    Passo Tonale/Ponte di Legno

Rezidence & Hotel Dahu***     Passo Tonale/Ponte di Legno

Rezidence Adamello resort****     Passo Tonale/Ponte di Legno

Ubytování: 
Hotel v Passo Tonale je oblíbený 
díky své poloze, jelikož se nachází 
v centru městečka a je vzdálený 
pouhých 300 m od sjezdových 
tratí. Zastávka skibusu 10 m. Uby-
tování v útulných, jednoduše ale 
komfortně zařízených dvoulůžko-
vých pokojích v typickém horském 
stylu s možností až 2 přistýlek. 
Malé wellness se saunou a solá-
riem za poplatek.  Děti do 7 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje:
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Adamello ski, par-
kovací místo,  pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Rodinný hotel v centru maleb-
ného městečka Temú, 300 m od 
od sedačkové lanovky „Roccolo 
Ventura“. Hostům je k dispozici 
hotelový skibus. Ubytování ve 
standartních, účelně zařízených 
dvoulůžkových pokojích s mož-
ností až 2 přistýlek. Internet a 
wellness za poplatek. Děti do 2 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Adamello ski, pojiště-
ní CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Luxusní hotelová rezidence se na-
chází  hned u sjezdovky „Valbiolo“ 
a jen 200 m od centra. Dopo-
ručujeme náročnějším hostům. 
Skibus před budovou. Rezidence 
disponuje komfortně zařízenými 
apartmány v alpském stylu růz-
ných typů (panoramic superior, 
family junior suite 3/5, podkrovní 
family comfort) . Wellness s bazé-
nem a internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Adamello Ski, všechny 
hotelové služby: povlečení, ruční-
ky, denní úklid, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, vratná 
kauce.

Ubytování: 
Rezidence se nachází v Národ-
ním parku Adamello, vzdálená 
100 m od sjezdových tratí Ponte 
di Legno a 800 m od centra stře-
diska. Skibus 80 m od rezidence. 
Ubytování v moderně zařízených 
prostorných apartmánech typu 
mono 2/3, bilo 4, trilo 6. Wellness 
a internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Adamello Ski, spotřeby energií, 

povlečení, ručníky, místo pro auto, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce, závěrečný 
úklid.
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Rezidence Al Maniero***     Passo Tonale/Ponte di Legno

Rezidence Holiday Park***      Passo Tonale/Ponte di Legno

Rezidence Redivalle      Passo Tonale/Ponte di Legno

Rezidence Savoia      Passo Tonale/Ponte di Legno

Ubytování: 
Horská rezidence s panorama-
tickou polohou, se nachází v 
národním parku Adamello, 1 km 
od sjezdových tratí Ponte di Legno 
a 600 m od centra. Zastávka 
skibusu vzdálena 50 m. Ubytování 
ve stylově zařízených prostor-
ných apartmánech, některé jsou 
mezonetové, většina je s krbem 
a balkonem. Typologie ubytování: 
mono 2/3/4, bilo 4, trilo 6.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Adamello Ski, spotřeby energií, 
místo pro auto, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ložní a koupelnové prá-
dlo, vratná kauce, závěrečný úklid.

Ubytování: 
Moderní rezidence na klidném 
místě, otevřená v roce 2007, 
vzdálená cca 400 m od lyžařského 
areálu, za dobrých sněhových 
podmínek příjezd na lyžích možný 
cca 100 m od rezidence, skibus 
před budovou. Centrum městečka 
Ponte di Legno se nachází 400 m 
od domu. Ubytování v moderních 
apartmánech typu bilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 

Adamello Ski, spotřeby, ložní 
a koupelnové prádlo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce, závěrečný 
úklid.

Ubytování: 
Oblíbená budova nabízí kvalitní, 
zrekonstruované apartmány s vy-
nikající polohou přímo u sjezdov-
ky a centra Tonale. Skibus vzdálen 
30 m. Ubytování v prostorných 
moderních apartmánech typu 
bilo a trilo. V budově je úschovna 
lyží, garáž za poplatek, součástí je 
venkovní parkoviště.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 

Adamello Ski, spotřeby energií, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ložní a koupelnové prá-
dlo, vratná kauce, závěrečný úklid.

Ubytování: 
Rezidence nacházející se v 
Národním parku Adamello, jež je 
vzdálena 200 m od skiareálu To-
nale a 300 m od centra městečka. 
Zastávka skibusu 100 m. Ubytová-
ní má strategickou polohu, dispo-
nuje účelně a stylově zařízenými 
apartmány typu bilo 4 a trilo 6.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Adamello Ski, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ložní a koupelnové prá-
dlo, vratná kauce, závěrečný úklid, 
spotřeby energií.
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Rezidence Serodine     Passo Tonale/Ponte di Legno

Rezidence Top      Passo Tonale/Ponte di Legno

Ubytování: 
Známá rezidence přímo u sjez-
dových tratí Passo Tonale, cca 
300 m od nové telekabiny Tonale/
Ghiacciaio Presena a Tonale/
Ponte di Legno a vzdálená 400 m 
od centra. Zastávka skibusu 40 m. 
Ubytování v novějších apart-
mánech typu bilo 4/5, trilo 6. 
U rezidence Top, která patří stejné 
společnosti a je vzdálená 500 m 
odtud je možné za poplatek využí-
vat bazén, saunu a  fi tness.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 
Adamello Ski, spotřeby, ložní prá-
dlo a ručníky, skibox, 1x vstup do 
sauny nebo vířivky v rezidenci Top 
pro osoby starší 14 let, místo pro 
auto, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní po-
jištění, vratná kauce, závěrečný úklid, 
další vstupy do sauny nebo vířivky.

Ubytování: 
Jedna z nejoblíbenějších ubyto-
vacích kapacit v Passo Tonale 
s výbornou polohou jen 150 m od 
sjezdové tratě Passo Tonale a 200 
m od centra střediska. Vzdálenost 
zastávky skibusu 40 m. Reziden-
ce s wellness a bazénem nabízí 
ubytování v jednoduše a účelně za-
řízených prostorných apartmánech 
typu bilo 4/5, trilo 5/6, trilo 6, trilo 
7 plus. Internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 

Adamello Ski, spotřeby, ložní prá-
dlo, ručníky, skibox, vstup do fi tne-
ss, 1x vstup do sauny nebo vířivky 
pro osoby starší 14 let, 1x vstup do 
bazénu, místo pro auto, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, vratná kauce, závěrečný 
úklid, další vstupy do wellness 
a bazénu.

u sjezdovky

u sjezdovky

WELLNESS

WELLNESS

Paganella

Údaje o středisku

• Vzdálenost z Prahy: 714 km 
• Vzdálenost z Ostravy: 903 km 
• Vzdálenost z Brna: 740 km

Lyžařské středisko Paganella patří mezi menší, ale zároveň k nej-
modernější oblasti Val di Sole, jež každoročně překvapuje návštěv-
níky novinkami přepravních zařízení a vysokou kvalitou ubytova-
cích zařízení. Nový snowpark uspokojí i náročné snowborďáky, 
dětské vleky a koberce zase malé návštěvníky, kteří s lyžováním 
teprve začínají. Najdete zde všechny druhy sjezdových tratí, relativ-
ně méně černých a červených pro profesionální lyžaře, oblast tedy 
doporučujeme spíše začátečníkům a středně pokročilým lyžařům. 
Milovníci panoramatických výhledů si přijdou v Pagenelle na své, 
neboť jsou zde jedny z nejkrásnějších horských výhledů: na všech-
ny horské masivy oblasti Adamello Brenta, např. Monte Bondone 
nebo oblíbenou letní destinaci Lago di Garda.

Sjezdovky ve středisku Paganella

Přes 50 km sjezdových terénů různých náročností uspokojí jak rodi-
ny s dětmi a začínající lyžaře, tak středně náročné vyznavače zimních 
sportů. Sjezdovky jsou poměrně dlouhé, díky velkému převýšení 
a orientované na 3 světové strany podél masivu Paganelly, což umož-
ňuje přesun lyžařů v průběhu dne dle slunečních paprsků, resp. kva-
lity sněhu. Nenajdete zde ani jeden lyžařský vlek, pouze praktičtější 
a začátečníky oblíbené pohodlné pohyblivé koberce.

Pro vyznavače běžeckého lyžování je zde asi 12 km běžeckých tratí.

Vzhledem k poloze vůči ČR je oblast Paganella velmi strategická a ce-
nově výhodná. Po náročném dni stráveném na svahu Vás jistě osloví 
pestrá nabídka aprés ski či návštěva některé z místních italských re-
staurací či hospůdek. Paganella je klidnější středisko, ale nabízí velké 
množství sportovního odpoledního a večerního vyžití: noční lyžová-
ní, zimní lední stadion, městský bazén nebo wellness centra.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 50 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 3 kabiny, 12 sedačkových 

lanovek, 3 pojízdné koberce
• Uměle zasněžované tratě: 29 km
• Běžecké tratě: 12 km
• Nadmořská výška: 1028 - 2152 m

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 10 15 1

Délka 9,9  km 23,8 km 1,2  km

Tipy na další aktivity

Snowpark, lyžařská škola a školička, noční lyžování, městský bazén 
Acqua in v Andalo (bazén s wellness centrem za výhodné ceny), 
naprosto nový wellness Pegaso (sauna, biosauna, vířivky, relaxační 
centrum s čaji, bazén, turecká lázeň).

INTERNET

INTERNET
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Apartmány Casa Bottamedi Giani***  Paganella

Apartmány Casa Bottamedi Luigino**   Paganella

Ubytování: 
Rodinná rezidence je vzdálená 
700 m od lanovky Paganella 2001 
skiareálu Paganella a 650 m od 
centra menšího horského městeč-
ka Andalo. Rezidence v typickém 
alpském stylu nabízí ubytování 
v prakticky zařízených apartmá-
nech typu bilo 4, trilo 4/6, quadri-
lo 8/10. Internet za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Paganella, 

ložní prádlo, závěrečný úklid, 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ručníky, vratná kauce.

Ubytování: 
Nový apartmánový dům 700 m 
od sjezdových tratí, skiareálu 
Paganella a 650 m od městeč-
ka Andalo. Budova v typickém 
alpském stylu nabízí ubytování 
v jednoduše, ale prakticky zaří-
zených apartmánech typu bilo 4, 
trilo 5/7, quadrilo 8.  

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Paganella, 
závěrečný úklid, parkovací místo, 

pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ložní prádlo a ručníky, 
vratná kauce.
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Apartmány Casa Lara e Mirco***    Paganella

Apartmány Casa Toscana***     Paganella

Ubytování: 
Nově postavený apartmánový 
dům jen 200 m od sjezdových 
tratí a centra městečka Andalo. 
Ubytování v moderně zařízených 
apartmánech typu bilo. Apartmá-
ny jsou vybavené televizí, pračkou, 
vysoušečem vlasů, balkonem. 
Možnost garážového stání za 
poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Paganella, 

wintercard, ložní prádlo, par-
kovací místo, pojištění CK proti 
úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ručníky, závěrečný úklid, 
vratná kauce.

Ubytování: 
Apartmánový dům s panora-
matickým výhledem na  pohoří 
Dolomiti di Brenta se nachází 
800 m od centra Andala a 600 m 
od skiareálu Paganella. Zastávka 
skibusu 10 m od budovy. Ubyto-
vání v jednoduše, ale prakticky 
a moderně zařízených apartmá-
nech typu trilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Paganella, zá-

věrečný úklid, wintercard (slevová 
karta střediska), parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, ložní prádlo a ručníky, 
vratná kauce.

sjezdovka
200 m

sjezdovka
600 m

INTERNET

Hotel Alaska***      Paganella

Hotel Bottamedi***       Paganella

Ubytování: 
Krásný hotel s příjemnou atmo-
sférou nabízí klientům panorama-
tický výhled na pohoří Dolomiti di 
Brenta a leží cca 50 m od lanovky 
skiareálu Paganella. Horské 
městečko Andalo, kde se nachází 
restaurace, bary a obchůdky, 
je vzdálené 100 m. Ubytování 
v dvoulůžkových, komfortně 
zařízených pokojích s možností 
2 přistýlek. Internet za poplatek. 
Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Paganella, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel s výbornou kuchyní se na-
chází v centru městečka Andalo, 
pouhých 80 m od lyžařského 
vleku Paganella. Obchody, 
restaurace a bary jsou vzdálené 
50 - 100 m. Ubytování v komfort-
ně zařízených dvoulůžkových po-
kojích s možností 2 přistýlek. Wi-fi  
internet, děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 

6 dní skipas Paganella, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

u sjezdovky
50 m

u sjezdovky
80 m

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma

INTERNET
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Hotel Costa Verde***  Paganella

Hotel El Paso***   Paganella

Ubytování: 
Hotel s krásným výhledem se 
nachází jen pár minut od centra 
městečka Andalo, které leží v nad-
mořské výšce 1.042 m.n.m. mezi 
Paganella a Dolomiti di Brenta. 
Lyžařský areál je vzdálený 500 m 
a zastávka skibusu se nachází 80 
m od hotelu. Restaurace, bary 
a obchody jsou v městečku Anda-
lo (500 m). Pokoje jsou prostorné, 
pěkně a komfortně zařízené. 
Internet za poplatek. Děti do 7 let 
zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí 
(nápoje k večeři 1/4 l vína, 1/2 l 
vody nebo 1 nealkoholický nápoj), 
6 dní skipas Paganella, parkovací 
místo,  pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, další 
nápoje k večeři.

Ubytování: 
Menší rodinný hotel s krásným 
výhledem na klidném místě,  leží 
přímo u sjezdovky skiareálu 
Paganella. Centrum městečka Fai 
della Paganella s restauracemi 
a obchody je vzdáleno cca 1,5 km. 
Ubytování ve dvoulůžkových po-
kojích s možností 2 přistýlek. Děti 
do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Paganella, parkovací 

místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

sjezdovka
500 m

u sjezdovky
10 m

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma

INTERNET

Marilleva / Folgarida 

Údaje o středisku

Moderní lyžařské středisko Marilleva/Folgarida leží v údolí Val 
di Sole mezi horskými masívy Dolomiti di Brenta, Adamello a 
Ortlerskými Alpami. Středisko známé krásnou přírodou a skvě-
lými podmínkami pro lyžování patří mezi nejvyhledávanější 
italské zimní destinace, jeho atraktivitu zvyšuje i propojení se 
světoznámým lyžařským resortem Madonna di Campiglio. Tam 
můžete dojet bez sundání lyží (ale zato jen s permanentkou Su-
perskirama) a využít k tomu dvanáctimístnou kabinovou lanov-
ku s navazujícími vleky.

Sjezdovky ve středisku Marilleva/Folgarida

Hlavním nástupním místem do středisek je Marilleva 900, od-
kud vyjíždí kabinky pro 12 osob do Marillevy 1400. Nad ní se 
nachází kotlina s nenáročnými tratěmi, ale také svah s černou 
sjezdovkou Nera Marilleva, lyžování zde najde skutečně každý. 
Přes vrchol Monte Vigo (2180 m.n.m.) se panoramatickými 
spojkami přejíždí do oblasti Folgaridy. Na obvykle kvalitních a 
často náročných sjezdovkách skiresortu Marilleva/Folgarida pa-
nují dobré podmínky pro lyžování dlouho do jara, i díky vysoce 
výkonnému systému umělého zasněžování. Středisko poskytuje 
solidní výběr sjezdových tratí, opravdovým zážitkem je černá 
závodní sjezdovka v délce 2,5 km vedoucí z vrcholku Dos de la 
Pesa. Novinkou je osmimístná kabina Daolasa-Val Mastellina s 
příjemně dlouhou sjezdovkou vedoucí až do údolí Val di Sole. 
Komplexnost zdejší nabídky doplňuje noční lyžování dostupné 
hned na dvou svazích. Další možnost kvalitního lyžování vám 

otevřou rozšířené skipasy Skirama a Super Skirama umožňující 
návštěvu ostatních středisek komplexu Val di Sole neboli Skira-
ma Adamello Brenta. 

Pro běžkaře jsou připraveny kvalitní tratě o celkové délce 26 km, 
ve středisku Marilleva 900 najdete 14 km dlouhý okruh.

Pro snowboardisty halfpipe na Malga Panciana, kde se odehrá-
valo Mistrovství světa ve snowboardingu v roce 1999.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 43 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 7 kabin, 15 sedaček, 

5 vleků
• Uměle zasněžované tratě: 39 km
• Běžecké tratě: 26 km
• Nadmořská výška: 932 - 2.234 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 19 10 4

Délka 16 km 21 km 6 km

Tipy na další aktivity

1x snowpark, lyžařská škola a školička, kluziště - Mezana, Folga-
rida, tenisové kurty – Mezzana, noční lyžování – Marilleva 1400, 
Folgarida, paragliding.
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INTERNET

Hotel Garden***       Marilleva/Folgarida

Hotel Gran Baita***       Marilleva/Folgarida

Ubytování: 
Hotel se nachází v klidné části 
Mezzana, 150 m od sjezdových 
tratí lyžařského areálu Marille-
va - Folgarida, 2 km od centra 
střediska Marilleva 900. Nejbližší 
nákupní možnosti jsou 200 m od 
hotelu. Ubytování je nabízeno ve 
dvoulůžkových pokojích s mož-
ností max. 2 přistýlek. Wellness 
zdarma(kromě vířivky), internet 
za poplatek. Dítě do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Folgarida (u termínů 
free ski a ski start v ceně skipas 
Superskirama), parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel se nachází v lokalitě Dimaro 
střediska Folgarida, 400 m od 
sjezdových tratí lyžařského areálu 
Marilleva - Folgarida a zároveň 
od centra střediska Marilleva 900. 
Nejbližší nákupní možnosti jsou 
400 m od hotelu. Ubytování je 
nabízeno ve dvoulůžkových poko-
jích s možností max. 2 přistýlek. 
Vnitřní vybavení hotelu i pokojů 
je ve dřevěném horském stylu. 
Wellness - sauna zdarma, vířivka 
za poplatek. Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Folgarida (u termínů 
free ski a ski start v ceně skipas 
Superskirama), parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

u sjezdovky
150 m

sjezdovka
400 m

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma

WELLNESS

WELLNESS



ITÁLIE � Skirama Adamello Brenta 56

Rezidence Albaré***        Marilleva/Folgarida

Rezidence Copai***        Marilleva/Folgarida

Hotel Monclassico***        Marilleva/Folgarida

Hotel Sole Alto***        Marilleva/Folgarida

Ubytování: 
Rozsáhla rezidence se nachází pří-
mo u sjezdovky lyžařského areálu 
Marilleva - Folgarida v nadmořské 
výšce 1400 m. Rezidence nabízí 
všechny nákupní možnosti a je 
vzdálena 8 km od Mezzana. Uby-
tování v apartmánech typu mono, 
bilo a trilo. Wellness za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Folgarida Ma-

rilleva, parkovací místo, pojištění 
CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid, vratná 
kauce, ložní a koupelnové prádlo.

Ubytování: 
Menší rezidence přímo u sjezdov-
ky s krásným panoramatickým 
výhledem. Nákupní možnosti 
ve vzdálenosti 100 m. Spole-
čenské vyžití a zábava je možná 
v 11 km vzdáleném městečku 
Madonna di Campiglio, kde 
najdete mnoho restaurací, barů 
a obchodů. Ubytování je nabízeno 
v komfortních apartmánech typu 
bilo a trilo.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Folgarida, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid, vratná 
kauce, ložní a koupelnové prádlo

Ubytování: 
Rodinný hotel se nachází ve 
středisku Monclassico 2,5 km od 
sjezdových tratí lyžařského areálu 
Marilleva – Folgarida a 9 km od 
centra střediska Marilleva 900, 
klientům je k dispozici bezplatný 
hotelový autobus. Nejbližší nákup-
ní možnosti jsou 200 m od hotelu. 
Ubytování ve dvoulůžkových 
pokojích s možností 2 přistýlek. 
Wellness a internet v ceně. Děti 
do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Folgarida, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje:
doprava, cestovní pojištění, nápo-
je k večeři.

Ubytování: 
Hotel se nachází mezi hlavními 
sjezdovkami Panciana a Nera 
v lokalitě Mezzana. Vzdálenost 
od sjezdových tratí lyžařského are-
álu Marilleva - Folgarida je 200 m, 
dostupné na lyžích přímo od 
rezidence nebo je možné využít 
skibusového spojení (cca 1000 m 
vzdálenost od centra Marilleva). 
Hotel nabízí ubytování ve dvou-
lůžkových pokojích s možností 
2 přistýlek. Internet a wellness za 
poplatek. Děti do 7 let zdarma.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s plnou penzí 
(včetně nápojů), 6 dní skipas 
Folgarida (u termínů free ski a ski 
start v ceně skipas Superskirama), 
parkovací místo, pojištění CK 
proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění.

u sjezdovky

u sjezdovky

sjezdovka
2,5 km

u sjezdovky
200 m

WELLNESS

INTERNET

INTERNET

WELLNESS

WELLNESS

dítě do 7 let 
zdarma

dítě do 7 let 
zdarma
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Rezidence Lores 2***         Marilleva/Folgarida

Rezidence Sole Alto***          Marilleva/Folgarida

Ubytování: 
Nedávno postavená rezidence 
v centru Marilleva 1400 přímo 
u sjezdových tratí Marilleva - 
Folgarida. Ubytování je nabízeno 
v apartmánech typu mono, bilo 
a trilo. Hostům je k dispozici re-
staurace, bar, pizzerie, diskotéka, 
mini klub, úschovna lyží a parko-
viště.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nebo 5 nocí, 
6 nebo 4 dny skipas Folgarida 

(u termínů free ski a ski start 
v ceně skipas Superskirama), 
spotřeby energií, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, závěrečný úklid, vratná 
kauce, ložní a koupelnové prádlo.

Ubytování: 
Komplex se nachází v nadmořské 
výšce 1 500 m přímo u sjezdovek 
Marilleva-Folgarida. Nejbližší lyžař-
ský vlek je cca. 200 m. Větší budova, 
jež nabízí ubytování v jednodu-
chých, ale funkčně zařízených slun-
ných apartmánech typu mono, bilo, 
trilo s charakteristickými velkými 
okny. Wellness a internet v hotelu 
Sole Alto (60 m) za poplatek.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, 6 dní skipas 

Folgarida (u termínů free ski a ski 
start v ceně skipas Superskirama), 
spotřeby energií, parkovací místo, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestovní 
pojištění, klubová karta (povinná 
35 €/dospělý, 25 €/dítě 3-10 
let), ložní prádlo a ručníky, vratná 
kauce.

u sjezdovky

u sjezdovky

INTERNET WELLNESS

Monte Bondone

Údaje o středisku

Monte Bondone patří v posledních sezonách k nejžádanějším ly-
žařským střediskům oblasti Val di Sole neboli Skirama Adamello 

di Brenta. Ačkoli leží poněkud dál od ostatních sedmi skiareálů 
tohoto severoitalského lyžařského regionu, lyžování je zde čím 
dál populárnější. Díky vzdálenosti pouhých 15 km od dálnice 
a jen o několik kilometrů víc od města Trento se tento resort stal 
velmi oblíbeným místem pro zimní dovolenou.

Sjezdovky ve středisku Monte Bondone

Výhodou Monte Bondone je velká rozmanitost zdejších sjez-
dových tratí se zajímavým převýšením stejně jako rozsáhlá 
a kvalitní infrastruktura včetně dobře vybaveného snowparku 
olympijských parametrů se superpipe. Oblast nabízí noční lyžo-
vání a bohatý apres ski program (společenský program přímo 
u sjezdovek po lyžování), příjemná atmosféra. Mezi nejzajíma-
vější svahy patří sjezdovka Gran Pista (Velká sjezdovka), která 
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Hotel Le Blanc****          Monte Bondone
Ubytování: 
Luxusní hotel v centru střediska 
Vason, vzdálený od sjezdových tratí 
Monte Bondone cca 200 m (nástup 
na lyže u hotelu) a 150 m do centra. 
Ubytování ve dvou až čtyřlůžko-
vých nadstandartně vybavených 
pokojích. Wifi  internet, wellness 
zdarma. Doporučujeme náročněj-
ším klientům.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí s polopenzí, 
6 dní skipas Monte Bondone, pou-

žívání wellness a bazénu, parkovací 
místo, pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
doprava, cestovní pojištění, nápoje 
k večeři.

u sjezdovky

INTERNET WELLNESS

se délkou téměř 4 km a průměrným sklonem 38 procent řadí 
mezi nejhodnotnější tratě celého Trentina. Monte Bondone vy-
hledávají vedle začínajících lyžařů zejména rodiny s dětmi, ale 
také středně pokročilí lyžaři. Naleznete zde lyžování na sjezdov-
kách všech náročností, byť převažují červené a modré. Zato vás 
okouzlí svojí šířkou, místy až 30 m a vysokokapacitní sedačkou 
s největším převíšením v Evropě 809 m.

Informace o areálu

• Délka sjezdových tratí: 21 km
• Počet vleků a sedačkových lanovek: 5 sedaček, 1 vlek
• Uměle zasněžované tratě: 21 km
• Běžecké tratě: 37 km
• Nadmořská výška: 1.184 - 2.090 m.n.m.

Sjezdové tratě

Modré Červené Černé

Počet 7 12 2

Délka 6 km 14 km 1 km

Tipy na další aktivity

Lyžařská škola a školička, kluziště, paragliding, boadercross, 
diskotéky.

dítě do 8 let 
zdarma
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Rezidence Cielo Aperto***   Monte Bondone
Ubytování: 
Dominanta lyžařského středis-
ka a tradičně jedna z neoblíbe-
nějších  rezidencí pro rodiny 
s dětmi,. Strategická poloha,  
sjezdovky Monte Bondone 
jsou vzdálené od rezidence 
cca100 m, centrum střediska 
Vason pouhých 200 m. Jedná 
se o rozsáhlý komplex 17 
budov, které nejsou vzájemně 
propojeny vnitřními chod-
bami. K dispozici je hostům 
recepce, jídelna, bar (3-6 x 
týdně se zde pořádá diskoté-
ka), společenská místnost s vi-
deem, dětský koutek a herna 
pro děti, bazén s lehátky (12 x 
5 m) a sauna ( obojí za popla-
tek), stolní fotbal, biliárdová a 
ping-pongová místnost. Uby-
tování v komfortních a účelně 
zařízených apartmánech typu 
mono 2, mono 3/4, bilo 4/5, 
trilo 6. Téměř všechny apart-
mány mají balkón (kromě 
mono 2). Internet za popla-
tek ve  většině společných 
prostor. Příznivá cena a velmi 

dobrá kvalita. Doporučujeme 
rodinám s dětmi a skupinkám 
přátel.

Cena na osobu zahrnuje: 
ubytování na 7 nocí, spotřeby 
energií, 6 dní skipas Monte 
Bondone, místo pro auto, 
pojištění CK proti úpadku.

Cena nezahrnuje: 
strava vlastní, doprava, cestov-
ní pojištění, závěrečný úklid, 
vratná kauce

u sjezdovky

WELLNESS INTERNET
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Praktické informace zimní lyžařské pobyty

Označení sjezdovek barvou:
• černá = pro náročné zdatné lyžaře
• červená = pro středně pokročilé lyžaře
• modrá = pro začátečníky

Přepravní zařízení (lanovky, kabiny, vleky) jsou většinou 
v provozu od 8:00 až 9:00 do 15:30 až 17:30 viz provozní řád 
jednotlivé oblasti. Může dojít k omezení z důvodů špatných 
povětrnostních nebo technických podmínek.

Podle italského zákona musí děti do 14 let povinně používat 
homologovanou lyžařskou přilbu.

DOPRAVA
Cestu autem je dobré si naplánovat tak, abyste se mohli v kli-
du a pohodlně dostat do místa Vaší dovolené. Je potřeba 
počítat i se zdravotními přestávkami během cesty. V zim-
ním období i s určitou časovou rezervou z důvodu sněžení 
a špatného počasí. Nebo pak v období jarních prázdnin, kdy 
vznikají časté dopravní kolony. Naše uvedené trasy v odjez-
dových pokynech jsou pouze doporučené.
Je zde uvedena především adresa, kterou si např. můžete 
zadat do GPS navigace a dále pak i telefonní číslo, kam se 
můžete v případě problému obrátit.

UBYTOVÁNÍ
Kategorie ubytovacích kapacit je označena 1* - 5* dle kvality.
Tyto kategorie ubytovacích kapacit jsou stanoveny příslušný-
mi národními úřady dané země a nemusí být totožná s hod-
nocením a kritérii v ČR. 

Některé ubytovací kapacity (obzvláště v horských oblastech) 
nemusí toto ofi ciální označení od příslušného orgánu mít.

Vybavení a rozloha pokojů se může i u stejné kategorie lišit.
Přidělení jednotlivých pokojů probíhá ze strany hotelu, míst-
ní agentury nebo ubytovatele a cestovní kancelář na něj 
nemá vliv.

Pro označení apartmánů v Itálii se používá:
Mono  – byt bez ložnice, jedná se o jednu místnost, kde je 

zároveň i kuchyňský kout, sociální zařízení
Bilo  – byt s 1 ložnicí, obývací pokoj s kuchyňským kou-

tem, sociální zařízení
Trilo - byt se 2 ložnicemi, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, sociální zařízení
Quadrilo - byt se 3 ložnicemi, obývací pokoj s kuchyňským 

koutem, sociální zařízení
Hotelové pokoje jsou většinou dvoulůžkové s možností při-
stýlky. Přistýlka může být formou rozkládacího lůžka, gau-
če, pohovky, palandy atd. Rodinné pokoje mají většinou dvě 
přistýlky a jsou prostornější. V případě přistýlek je potřeba 
počítat s prostorovým omezením.

CHECK-IN
U zimních zájezdů do horských středisek  je nástup na ubyto-
vání v první den pobytu možný ve většině případů mezi 15. – 
19. hodinou. V případě opožděného příjezdu např. vzhledem 
k dopravní situaci je nutné oznámit předem na telefonní číslo 
uvedené v pokynech k odjezdu.

CHECK-OUT
V poslední den musí být ubytování ukončeno většinou mez 
9. – 10. hodinou. V případě, že chcete svůj pobyt ukončit 
předčasně, je nutné se přizpůsobit provozní době agentu-
ry nebo recepce, a to z důvodů vrácení klíčů od apartmánů 
nebo pokoje. Vše lze na požádání vyřídit.

PŘEKNIHOVÁNÍ
Ve všech turistických oblastech dochází k příležitostnému 
překnihování. V tomto případě Vám bude nabídnuto ná-
hradní ubytování stejné kategorie.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
U některých ubytovacích kapacit je závěrečný úklid zahrnut 
v ceně, někde je za povinný příplatek, který hradí klient pří-
mo na místě v Euro. Je potřeba počítat s tím, že ne všude 
jsou akceptovány kreditní karty. V případě, že je závěrečný 
úklid zahrnut v ceně, je však nutno, aby klient provedl běžný 
úklid (zametení podlahy, vynesení koše s odpadky a hlavně 
úklid kuchyňského koutu). Některé kapacity mohou požado-
vat v případě neuklizení kuchyňského koutu další poplatek.

VRATNÁ KAUCE
V apartmánech se ve většině případů skládá při příjezdu 
vratná kauce, která je klientovi vrácena po skončení pobytu 
a předání apartmánu v nepoškozeném stavu. Výše kauce je 
upřesněna v pokynech k odjezdu.

SKIPASY
Ve většině případů je v ceně zájezdu zahrnut 6-denní skipas. 
U zkrácených pobytů pak v úměrně zkrácené délce. První 
den lyžování standardně začíná dnem následujícím po pří-
jezdu, poslední den platnosti skipasu je potom den před od-
jezdem (příklad: příjezd a odjezd v sobotu, 1. den lyžování je 
neděle a poslední den lyžování je pátek). Většinou je skipas 
ve formě čipové karty. Někde je požadována vratná záloha 
5 Euro/skipas. CK Italia Travel neručí za plné využití skipasu, 
například z důvodu špatných klimatických podmínek, nedo-
statku sněhu nebo uzavření některých částí skiareálu.

U zlevněných skipasů typu junior, senior nebo dítě může 
provozovatel chtít předložit platný cestovní doklad z důvodu 
ověření data narození.

Podmínkou dětského skipasu zdarma je doprovod alespoň 
1 dospělé osoby, která má zakoupen skipas stejné platnosti, 
typu a délky. Vícedenní skipasy jsou nepřenosné a jsou ozna-
čené (pánský nebo dámský).

WELLNESS CENTRA
V některých hotelech a rezidencích můžou klienti využívat 
wellness centra. Vstup je buď zdarma nebo za poplatek (dle 
cestovní smlouvy). Tato informace je blíže specifi kována 
u každé kapacity zvlášť. Jsou zde ale určitá omezení, která 
klient musí respektovat. Jedná se především o omezený nebo 
zakázaný vstup dětí (viz určitá věková hranice stanovená 
hotelem) do těchto zón. Dále pak klient musí respektovat 
otevírací dobu wellness centra, bazénu, vířivky, sauny nebo 
fi tness a pak i pravidla jako např. vstup s koupací čepicí do 
bazénu apod.
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Výše uvedený tarif zahrnuje tato pojistná plnění:

•  Pojištění léčebných výloh 2 000 000 Kč

•  Pojištění asistečních služeb  2 000 000 Kč

•  Pojištění smrti následkem úrazu 150 000 Kč

•  Pojištění trvalých následků úrazu 300 000 Kč

•  Pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví třetí osoby - kombinovaný limit 1 000 000 Kč

•  Pojištění odpovědnosti za škodu na věci třetí osoby - kombinovaný limit 1 000 000 Kč

•  Pojištění zavazadel 10 000 Kč

•  Pojištění stornovacích poplatků – 80 % ze storno poplatků do výše pojistné částky, 
max. 10 000Kč/os

Zimní tarif K2+ 
- pojištění lyžařských pobytů (rizikové sporty), 32 Kč/os. bez rozlišení věku

Při objednání zájezdů Vám doporučujeme sjednat cestovní pojištění. 
CK Italia Travel zprostředkovává balíček pojištění UNIQA za výhodnou cenu.

Cestovní pojištění kryje léčebné výlohy v rámci sjezdového lyžování a především 
storno zájezdů, pokud byste nemohli ze zdravotních důvodů na pobyt nastoupit.
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Všeobecné podmínky pro cestující Cestovní kanceláře Italia Travel s.r.o. 

Všeobecné podmínky pro cestující CK Italia Travel  s.r.o. (zapsané u Krajského obchodního 
soudu v Ostravě oddíl C, vložka 37218, IČ: 28653807) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy, 
která je uzavřena mezi CK Italia Travel s.r.o., dále jen CK a zákazníkem, v návaznosti na zákon 
č. 159/1999 Sb., o  některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a podle ust. § 
852 k Obč. zákoníku. Tyto podmínky platí pro všechny zájezdy a související služby zajišťované 
CK uvedené v cestovní smlouvě. Zákazník podpisem cestovní smlouvy stvrzuje,  že se Všeo-
becnými podmínkami CK souhlasí. 

1. Vznik smluvních vztahů. 
Smluvní vztah mezi zákazníkem a CK vzniká podepsáním cestovní smlouvy. Cestovní smlouva 
platí pro všechny další osoby přihlášené na ni zákazníkem. Za smluvní závazky dalších přihlá-
šených osob přebírá zákazník podle ust. §546 a násl. Obč. zákoníku ručení. Zákazník a další 
přihlášené osoby jsou z cestovní smlouvy zavázáni společně a nerozdílně. 

2. Ceny pobytů 
Ceny pobytů zahrnují cenovou kalkulaci pobytů dle vlastního výběru, příp. jsou zde prezen-
továny ceny fakultativních služeb. Při podpisu cestovní smlouvy zákazník hradí 50% objedna-
ných služeb. Doplatek objednaných služeb musí být uhrazen nejpozději 35 dnů před čerpáním 
první služby, a to převodem na účet CK. V případě rezervace v době kratší než 35 dnů před 
odjezdem, je celková cena splatná zároveň s uzavřením smlouvy. Jakákoli platba dle cestovní 
smlouvy, se považuje za uhrazenou, okamžikem připsáni příslušné částky na účet CK u uvede-
ného peněžního ústavu. Není-li dohodnuto jinak, bere zákazník na vědomí, že nedodržením 
termínu splatnosti může CK cestovní smlouvu vypovědět a řídí se stornovacími podmínkami 
dle bodu č. 5. CK je oprávněna nejpozději 21 dnů před nástupním dnem jednostranně zvýšit 
cenu pobytu uvedenou v cestovní smlouvě, a to pouze v případě, že dojde k navýšení směn-
ného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny pobytů a služeb v průměru o více než 
10%. CK je povinna o této skutečnosti zákazníka informovat písemně nejméně 21 dnů před 
čerpáním první služby. 
Dětské ceny - děti do 2 let - cestují zdarma bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a 
pobytu, pokud to podmínky letecké společnosti nebo ubytovacího zařízení nestanovují jinak. 
Případné náklady za dětskou postýlku se platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace 
nesmí dítě dovršit 2 roky. Děti od 2 let - u některých ubytovacích zařízení je věková hranice 
dětí stanovena odlišně, bližši informace jsou uvedeny v ceníkové části u jednotlivych hotelů a 
přímo v cestovní smlouvě. U všech pobytů platí pravidlo, že dítě nesmí dovršit dané hranice 
věku, který je stanoven v ceníku do dne návratu z destinace. 

3. Změny sjednaných služeb 
Je li CK nucena z objektivních důvodů změnit podmínky cestovní smlouvy uzavřené mezi zá-
kazníkem a CK, je povinna zákazníkovi navrhnout změnu cestovní smlouvy včetně ceny a tyto 
skutečnosti oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo se rozhodnout, 
zda-li bude se změnou souhlasit nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že cena navrhovaných 
služeb bude vyšší, je nutno rozdíl cen doplatit, v případě, že cena navrhovaných služeb bude 
nižší, CK rozdíl vrátí zákazníkovi. 

4. Změna sjednaných služeb
a)  v průběhu pobytu ze strany CK

 Pokud CK řádně a včas neposkytne sjednané služby nebo jejich část, popřípadě zjistí, že 
nebude moci řádně a včas služby poskytnout, je povinna CK bezodkladně a bezplatně 
provést taková opatření, aby klientovi zajistila náhradní služby ve shodné kvalitě a rozsa-
hu, které se přibližují původně dohodnutým podmínkám. Pokud nelze zabezpečit služby 
jinak než prostřednictvím služby nižší kvality, než je uvedeno v cestovní smlouvě, je povin-
na CK vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. 

b)  ze strany zákazníka - změna termínu čerpání první služby (nástupní den ubytování) 
- ve lhůtě delší než 35 dnů před nástupem je možno změnit termín ubytování při za-

chování stejného ubytovacího zařízení za poplatek 25% z ceny, pokud to podmínky 
ubytovacího zařízení neumožnují jinak. 

- ve lhůtě kratší než 35 dnů je změna posuzována dle bodu aktuálních stornopoplatků 
viz. bod 5.

 
c) zkrácení/prodloužení pobytu v destinaci ze strany zákazníka

 Pokud situace z hlediska volných ubytovacích kapacit dovoluje prodloužení pobytu, má 
zákazník možnost si pobyt prodloužit. Cenový rozdíl doplatí na místě zástupci CK. V pří-
padě zkrácení pobytu z vlastního rozhodnutí zákazníka, cenový rozdíl za nevyužité dny CK 
nevyplácí. 

d)  změna ubytovací kapacity ze strany zákazníka
 ve lhůtě delší než 35 dnů před nástupem je možno provést změnu ubytovacího zařízení za 

poplatek 25%, pokud to podmínky ubytovacího zařízení neumožnují jinak 
 ve lhůtě kratší než 35 dnů je změna posuzována dle bodu aktuální stornopoplatků viz. bod 5.

e)  změna jména - zařazení náhradníka je bez poplatku na základě písemné žádosti zákazníka 
s osobními údaji náhradníka.

5. Stornopoplatky – odstoupení od smlouvy práva a povinosti zákazníka a CK 
Zákazník je oprávněn kdykoli před zahájením první služby zájezd zrušit, a to tím, že odstoupí 
od cestovní smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být podepsáno ob-
jednavatelem. Účinnost odstoupení od smlouvy je stanovena datem doručení odstoupení od 
smlouvy písemně do sídla fi rmy. 

Při odstoupení od cestovní smlouvy je zákazník povinnen uhradit odstupné ve výši: 
• 30% z ceny pobytu  pokud dojde k odstoupení dříve než 35 dnů před datem první objed-

nané služby 
• 40% z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 34. až 30. dnem před datem první 

objednané služby 
• 50% z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 29. až 20. dnem před datem první 

objednané služby 
• 70% z ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 19 až 9. dnem před datem první objed-

nané služby 
• 100% ceny pokud dojde k odstoupení v době mezi 8. dnem a méně před datem  první 

objednané služby 

Pokud se zákazník nedostaví první den nasmlouvané služby a nezačne čerpat zaplacené služ-
by nebo musí-li být z důvodu vážného narušování průběhu zájezdu vyloučen, má  CK nárok na 
plnou úhradu nákladů. CK může před zahájením první služby odstoupit od smlouvy, jestliže z 
objektivnich důvodů nemůže dodržet podmínky cestovní smlouvy (zejména v důsledku neod-
vratitelných událostí, kterým nemohla CK zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí). V tako-
vém případě je CK povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něj obdržela 
na úhradu ceny zájezdu podle zrušené cestovní smlouvy. CK může odstoupit od smlouvy i při 
porušení povinností zákazníkem, za které se považují zejména níže uvedené případy: 
- zákazník se nedostaví do cílové destinace, aby převzal veškeré propozice, klíče od ubyto-
vání 
- zákazník nezaplatí cenu zájezdu ve stanovené lhůtě a ve stanovené výši nebo v plné výši.
 
6. Povinnosti zákazníka
a) poskytnout CK úplné a pravdivé údaje v cestovní smlouvě nebo v dodatku, objednávce, 

včetně jakýchkoliv změn těchto údajů, za účelem řádného zajištění služeb. Zákazník se 
zavazuje poskytnout platné kontaktní údaje jako jsou adresa, telefon, e-mail atd. 

b) bez zbytečneho odkladu sdělit CK své stanovisko k případným změnám v podmínkách a 
obsahu cestovní smlouvy 

c)  převzít od CK doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery); způsob předání cestov-
ních dokladů je se zakazníkem sjednán při uzavření cestovní smlouvy

d)  ve stanoveném čase se dostavit na místo určení k převzetí klíčů od ubytovacího zařízení 
e)  zákazník nese  plnou odpovědnost za platnost a správnost všech dokumentů včetně víz, 

které jsou nutné pro vstup do cílových destinací 
f)  zákazník je povinnen počínat si tak, aby nezpůsobil škodu na majetku nebo zdraví ostat-

ních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK a je povinnen uhradit škodu, která by byla  
tímto konáním způsobena. Za porušení povinnosti zákazníka se vedle porušení konkret-
ních povinností plynoucích z uzavřené cestovní smlouvy považuji i případy, kdy zákazník 
vážně narušuje průběh pobytu a dále připady, kdy je zákazník prokazatelně pod vlivem 
omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení CK 
od cestovní smlouvy z důvodu porušené povinnosti zákazníkem, mu nevzniká nárok na 
vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. 

7. Povinnosti CK
a)  řádně a pravdivě informovat zákazníka o všech skutečnostech sjednaných služeb 
b)  je-li součástí cestovní smlouvy ubytování, dodržet jeho polohu, kategorii, stupeň vybave-

nosti a hlavní charakteristické znaky 
c)  zaslat zákazníkovi včas ubytovací poukazy (vouchery) a další doklady nutné k zahájení 

čerpání služeb, společně s pokyny na cestu 
d)  mít sjednané platné pojištění CK proti úpadku ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb, na jehož 

základě vzniká zákazníkům pojištěné CK právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu 
úpadku:
- neposkytne zákazníkovi dopravu z místa v zahraničí do ČR jestliže je tato doprava 

součástí zájezdu 
- nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd ne-

uskutečnil
- nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskyt-

nutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen z části.
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8. Pojištění 
V ceně pobytů není zahrnuto pojištění léčebných výloh pro cesty do zahraničí (pokud není 
uvedeno jinak). Komplexní cestovní pojištění doporučujeme a sjednává CK ve spolupráci s 
pojišťovnou Union a Uniqa. 

9. Reklamace 
Pokud je rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb nižší, než byla předem dohodnuta v ces-
tovní smlouvě, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Své nároky z reklamace musí zákazník 
uplatnit u CK písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení 
pobytu dle cestovní smlouvy, jinak právo zákazníkovi na uplatnění reklamace zaniká. Zákazník 
může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci 
své cestovní smlouvy objednal. V připadě, že se jedná o vadu odstranitelnou, zákazník je po-
vinen ve smyslu § 415 a 417 Obč. zákoníku ve vlastním zájmu ústně (může i telefonicky) nebo 
pisemně uplatnit reklamaci neprodleně po jejím zjištění v destinaci, a to u místního zástupce 
CK (např. „průvodce“ nebo „delegáta“), aby mohlo být zabráněno škodě. Pracovníci CK jsou 
povinni vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace do sídla fi rmy.

Informace o pobytové taxe - v Itálii některé místní úřady zavádí tzv. pobytovou taxu, což je 
poplatek splatný na místě přímo v ubytovacím zařízení.
V době tisku katalogu tuto cenu neznáme, proto taxa není zahrnuta v ceně zájezdu. Cena se 
očekává od 0,50 - 1,50 Euro/os./den.
Příjem z pobytové taxy bude investován do turistického ruchu a zvyšováním úrovně služeb 
v Itálii.

Tiskové chyby katalogu vyhrazeny.

místo pro vaše poznámky:
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Adresa pobočky v Ostravě Porubě:

CK Italia Travel
Porubská 826/6
708 00 Ostrava Poruba
Tel.:  + 420 596 639 752


