CK TURISTA

LAST MINUTE: Dolomity - Val di Fiemme, hotel **** Bellamonte,
wellness a bazén v ceně / č.2023
8 - denní zájezd
Val di Fiemme jako jedno z nejnavštěvovanějších lyžařských středisek z celé Itálie nabízí úžasné lyžování v Dolomitech. Najdete zde
sluníčko, široké sjezdovky, nepředražené služby, více než 140 km sjezdovek různých stupňů obtížnosti a dále se skipasem Dolomiti
Superski také možnost lyžování v ostatních dolomitských lyžařských střediscích (např. na slavném okruhu Sella Ronda, dostupná je
také Val Gardena). Jednoduše skvělá dovolená v Dolomitech. Ve Fiemme se nachází pět lyžařských areálů. Na jednoduchých,
maximálně středně těžkých carvingových svazích se dá strávit ideální rodinná dovolená. Sportovci si můžou užít zdaleka nejčernější
příkré sjezdovky střediska – 6 km dlouhé sjezdovky Olympia v Alpe Cermis, a v Alpe Lusia zase severních svahů jinak slunečného
pohodového areálu. Mimořádnou sněhovou jistotu mají vysokohorské sjezdovky v Passo Rolle. Nabízí téměř v každém areálu
nejmodernější lanovky a takřka kompletní pokrytí lyžařských terénů výkonným systémem umělého zasněžování.
Velkou výhodou pro automobilisty je skutečnost, že mimo posledních 20 km vede jejich příjezdová cesta stále po dálnici.
SKIPASS VALD DI FIEMME - OBEREGGEN
nabízí na 140 km sjezdových tratí (11% černých tratí, 45% červených tratí a 44% modrých tratí) přes 50 moderních lanovek a vleků.
Platí pro 2 velká střediska SKI CENTER LATEMAR a ALPE CERMIS a tři střední střediska PASSO ROLLE, ALPE LUSIA a PASSO
LAVAZE. Tratě jsou takřka z poloviny uměle zasněžovány. Sněhové podmínky jsou zajištěny od prosince do dubna. Se skipassem s
min. platností 4 dnů získáte navíc zdarma:
možnost využít skibusové dopravy v regionu
přístup do krytého plaveckého bazénu v Cavalese (14.00 - 22.00h, sobota a úterý - zavřeno)
- přístup na zimní stadion (15.00 - 17.00h a 21.00 - 23.00h)

SKIPAS – NEJLEPŠÍ VOLBA
Ve Val di Fiemme si můžete pořídit více druhů skipasů:
1. základní pro oblast VAL DI FIEMME – OBEREGGEN, který nabízí dostatek možností pro týdenní lyžování.
2. Dalším skipasem je známý DOLOMITI SUPERSKI umožňující lyžování na více než 1 200 km sjezdovek. Je atraktivní (také
mnohem dražší), ale jeho plné využití je diskutabilní (spíše nemožné).
3. Zbytečně se však zapomíná na vynikající možnost kombinovaných skipasů VAL DI FIEMME + DOLOMITI SUPERSKI. Ty
umožňují stálé lyžování v oblasti Val di Fiemme a 1 – 2 dny v celé oblasti Superski. Hodí se tedy například pro návštěvu známé
lyžařské houpačky Sella Ronda s průjezdem světoznámým střediskem Val Gardena (nástupní místo Campittelo je vzdáleno z
oblasti Fiemme cca 28 km po silnici nepřekonávající žádná vysokohorská sedla). Případně lze jednoduše navštívit blízké sousední
areály Val di Fassa a Trevalli. Příplatek za skipas 5 + 1 (5 dnů Val di Fiemme a 1 den jako celodolomitský Superski) činní cca 9 euro
a rozhodně se vyplatí. V případě skipasu 4 + 2 se připlatek pohybuje dle sezóny kolem 15 euro. Doporučujeme prostudovat ceníky
v příloze. Ti, kteří se chtějí rozjet po více kopcích tyto kombinované skipasy ocení a zároveň ušetří za zřejmě zbytečný skipas
Superski.

{{clanek:Skimapa - Vla di Fiemme - SKI CENTER LATEMAR}}
{{clanek:skimapa-sella ronda}}
{{clanek:Ceny skipasů - Val di Fiemme}}

Ubytování
POLOHA: kompletně zrenovovaný hotel **** Bellamonte nabízí svým hostům wellness dovolenou a nádherné lyžování v
Dolomitech. Hotel je vzdálen 2 km od lyžařského střediska Bellamonte – Lusia (patří do areálu Val di Fiemme) a 5 km od lanovek
lyžařského střediska Latemar (Predazzo). Zatávka skibusu 50 m od hotelu.
VYBAVENÍ: pěkné wellness centum s bazénem, finskou saunou, tureckými lázněmi a menším fitness. Restaurace, recepce, wifi
v hale, slónek a bar.
POKOJE: Dvoulůžkové pokoje, některé s možností 1-2 přistýlek, vybaveny vlastní koupelnou s vysoušečem vlasů, TV, telefonem,
trezorem a balkonem.
Příjezdy a odjezdy: příjezd 12,00 - 20,00, odjezd do 10,00.

Strava
Polopenze:
snídaně formou bufetu
večeře výběr z menu + salátový bufet

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 710 km
z Prahy 680 km
z Ostravy 880 km

Termíny a ceny
Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.

Cena zahrnuje
Ubytování v pokoji standard - délka dle výběru
polopenze
Wellness centrum (krytý bazén, sauna , vířivka, turecké lázně, fitness)
Wifi v hale
Pojištění CK proti úpadku
DPH

Cena nezahrnuje
Skipas (zajištění a platba na místě)
Nápoje k jídlům
Masáže, solárium
Místní taxa 2€/noc/os
domácí zvíře 10€/noc
dětská postýlka 10€/noc
speciální dětské jídlo (na vyžádání s příplatkem na místě)
wellness balíček 10€/pobyt (župan, čepice, pantofle)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

Příplatky
1-lůžkový pokoj / noc (příplatek: 450 Kč)

Slevy
dítě do 2 let (3.,4. /se 2 dospělými) = ZDARMA
dítě do 7 let na přistýlce (3.,4./ se 2 dospělými) = SLEVA 50%
dítě do 11 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = SLEVA 25%
7 nocí: junior do 17 let na přistýlce (3./se 2 dospělými) = SLEVA 10%
Sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK)

