CK TURISTA

AKCE: Lyžování Dolomity - Schirmerhof ** - skipas v ceně,
OBSAZENO /č.8003
5 - denní zájezd
PLOSE - VAL GARDENA - GITSCHBERG Velice oblíbený, cenově zajímavý lyžařský zájezd do Dolomit. Tento zájezd pořádáme každoročně
od zimy 2000. Vždy navštívíme nejlepší lyžařská střediska severních (nejbližších) Dolomit. Vysokohorské Plose s nejdelší sjezdovkou v
Dolomitech (délka 9 km), nově propojené lyžařské středisko Gitschberg - Jochtal a fantastickou Val Gardenu s takřka 200 km sjezdovek.
Ubytování v léty osvědčeném a oblíbeném penzionu Schirmerhof (ve vesničce Natz) se skvělou stravou.
{{clanek:skimapa-Gitschberg-Jochtal}}
{{clanek:skimapa-Val Gardena}}
{{clanek:skimapa-Plose}}

Ubytování
POLOHA: Pension** Schirmerhof se nachází ve vesničce Natz. Je to léty osvědčený a vyhledávaný pension, zejména díky vynikající
stravě. V minulých letech prošla restaurace a část pokojů rekonstrukcí.
VYBAVENÍ: restaurace, sauna, malý bar, W-ifi ve společných prostorách, lyžárna, parkoviště.
POKOJE: Standardní dvoulůžkové pokoje se sprchou/WC, některé s možností 1-2 přistýlek.

Strava
Polopenze - výborná místní jihotyrolská strava
snídaně formou bufetu
večeře roznášení o 3 chodech

Doprava
Autobusem
Odjezd v 6.45 hod. od železničního nádraží Ostrava-Vítkovice. Další nástupní místa (na nichž autobus zastavuje pouze v případě jejich
uvedení v SoZ) jsou po trase Frýdek-Místek, Příbor, Nový Jíčín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno (naproti pekárny Delta).
Podrobnější informace k nástupním místům jsou uvedeny v "Důležitých informacích".

Program
1. den:

Odjezd v 6.45 z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska a Itálie. Večer
příjezd na ubytování a večeři do Natzu.

2. den:

Výjezd (cca 16 km) na vysokohorské středisko Plose (50 km sjezdovek ve výšce až 2 500 m). Celodenní vysokohorské
lyžování, v podvečer prohlídka čarokrásného Brixenu.

3. den:

Výjezd do slavného lyžařského střediska Val Gardena. Celodenní lyžování ve Val Gardeně.

4. den:

Ráno výjezd (cca 15 km) na neustále modernizované, kouzelné středisko Gitschberg – Jochtal. Nyní nabízí 10
lanovek, 6 vleků a necelých 60 km sjezdovek ve výšce 1.300 – 2.512 m. Celodenní lyžování, v podvečer po lyžování
odjezd přes Korutany, Vídeň, Brno (zde kolem půlnoci).

5. den:

Ráno příjezd do Ostravy.
V případě mimořádných důvodů může CK rozhodnout o změně v programu a pořadí navštívených středisek.

Termíny a ceny
Datum
02.02.2018 (pá)

Dní/nocí

5/3

D

1L

8280 kč

9380 kč

Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
1L: Osoba v 1-lůžkovém pokoji
D/3.: Osoba na přistýlce (3.osoba v pokoji) / os.
D-2009: Dítě nar. po 25.11.2009 na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-11: Dítě do 11 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.

D/3.
7780 kč

D-2009
4680 kč

D-11
6980 kč

Cena zahrnuje
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
3 x ubytování (ložní prádlo v ceně)
3 x polopenze
Skipas (3 dny lyžování)
1x návštěva sauny
Vedoucí zájezdu
Pobytová taxa
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
sauna (při dalším využití)
dítě jen s 1 dospělým = cena na vyžádání (sleva jen na skipas)

Příplatky
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna/os. (nepov. příplatek) (příplatek: 195 Kč)

Slevy
junior nar. po 25.11.2001 (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -500 Kč)
senior nar. před 25.11.1952 (sleva: -200 Kč)

