CK TURISTA

Lyžování Dolomity - Schirmerhof ** - skipas v ceně /č.9010
7 - denní zájezd
VAL GARDENA - PLOSE - GITSCHBERG JOCHTAL - KRONPLATZ - RATSCHINGS.
Vylepšený, mimořádně oblíbený prázdninový autobusový lyžařský zájezd do Dolomit, který pořádáme každoročně od zimy 2000.
Vždy navštěvujeme nejlepší lyžařská střediska severních, nejbližších Dolomit. Nyní jsme přidali nové zajímavé lyžařské středisko
Ratschings. Ubytování v oblíbeném penzionu Schirmerhof** s vynikající stravou. Jako obvykle navštívíme vysokohorské lyžařské
středisko Plose dosahující výšky 2.500 m, s 6 lanovkami (v roce 2017 otevřená nová, supermoderní kabina Pfannspitze) a takřka 50
km sjezdovek. Nejdelší sjezdovka Trametsch má téměř 9 km. Samozřejmě nelze opomenout slavné lyžařské superstředisko Val
Gardena – Seiser Alm, takřka 200 km sjezdovek. V programu zůstává blízké, stále vylepšované středisko Gitschberg – Jochtal
nabízející 10 moderních lanovek, 53 km sjezdovek v nadmořské výšce až 2.510 m. Lyžovat se bude též na skvělém lyžařském
středisku Kronplatz, kde najdete neuvěřitelných 47 lanovek obsluhujících přes 118 km sjezdovek ve výšce až 2.250 m. Sněhová
děla jsou zde v obrovském množství. Je to zřejmě nejmodernější, stále vylepšovaný, lyžařský areál v Dolomitech. Tento zájezd nyní
nově zakončíme na stále modernizovaném lyžařském středisku Ratschings, které nabízí 7 lanovek, cca 40 km sjezdovek ve výšce
1.300 – 2.150 m. Resort se nachází pod Stubaiskými Alpami s množstvím ledovců, což je zárukou výborných sněhových podmínek.
Navíc leží jen 10 km od dálnice na Brenner, takže následný návrat „domů“ bude veden dálnicemi (toto mnozí uvítají), což je určitá
výhoda oproti „starému“ programu.
{{clanek:skimpa-ratsching}}
{{clanek:skimapa-Val Gardena}}
{{clanek:skimapa-Gitschberg-Jochtal}}
{{clanek:skimapa-Kronplatz}}
{{clanek:skimapa-Plose}}

Ubytování
POLOHA: Pension** Schirmerhof nacházející se ve vesničce Natz, cca 8 km od Brixenu. Léty osvědčený a vyhledávaný pension,
mimo jiné 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: některé s možností 1-2 přistýlek (přistýlky také pro dospělé osoby), sprcha/WC, některé s
balonem.
> jednolůžkový pokoj: menší pokoj bez balkonu, WC/sprcha, k dispozici jen jeden pokoj na zájezd !

Strava
Polopenze - výborná místní jihotyrolská strava
snídaně formou bufetu
večeře roznášení o 3 chodech (a nášupy)

Doprava
Autobusem
Odjezd v 6.40 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 Jičín, Hranice, Olomouc, Prostějov, Výškov, Brno. Přesná nástupním
místa a jejich časy odjezdů jsou uvedeny v "Důležitých informacích".
V průběhu cesty jsou plánovány pravidelné přestávky po 3 - 4 hodinách nepřetržité jízdy na čerpacích/rest stanicích, na cca 10-15
minut. Přesnější informace jsou sděleny v průběhu cesty dle dopravní situace.

Program
1. den:

Odjezd ve 6.40 hod. z parkoviště vedle nádraží ČD Ostrava – Vítkovice přes Olomouc a Brno do Rakouska a
Itálie (zastávky na nástupních místech uvedených ve SoZ / časy odjezdů z jednotlivých nástupních míst - zastávek
jsou uvedeny v "Důležitých informacích"). Večer příjezd na ubytování a večeři do penzionu Schirmerhof.

2. den:

Ráno po snídani poměrně krátký výjezd na středisko Plose (50 km sjezdovek, od roku 2017 nová superlanovka).
Celodenní vysokohorské lyžování ve výšce takřka 2.500 m, v podvečer prohlídka čarokrásného centra Brixenu.
Poté návrat do pensionu, večeře.

3. den:

Po snídani delší výjezd do snad nejslavnějšího střediska Dolomit Val Gardena. Celodenní lyžování, poté návrat
do pensionu, večeře.

4. den:

Po snídani lyžování v neustále modernizovaném středisku Gitschberg – Jochtal (nadmořský výška 1 3.0 - 2.512
m, 53 km sjezdovek). Obě střediska od zimy 2012 propojena novými lanovkami. Po lyžování návrat do pensionu,
večeře.

5. den:

Po snídani výjezd na Kronplatz (jedno z nejlepších středisek v Dolomitech, více než 118 km sjezdovek).
Celodenní lyžování, poté návrat do pensionu, večeře.

6. den:

Po snídani přejezd na krásné lyžařské středisko Ratschings. Celodenní lyžování, v podvečer odjezd přes
Brenner, Innsbruck, Brno (zde po půlnoci) na ostravsko.

7. den:

Brzy ráno příjezd do Ostravy (dle stavu silnic).

Termíny a ceny
Datum
09.02.2019 (so)

D

Dní/nocí

7/5

13980 kč

1L

D/3.

15480 kč

13580 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-2010: Dítě nar. po 30.11.2010 a ml. na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.
D-12: Dítě do 12 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) / os.

D-2010
7180 kč

D-12
11380 kč

Cena zahrnuje
Doprava autobusem
Každodenní doprava na sjezdovky a zpět
5 x ubytování v pokoji standard (ložní prádlo v ceně)
5 x polopenze
2 x sauna
Skipasy (5 dnů lyžování)
Vedoucí zájezdu
Pobytová taxa
Pojištění CK proti úpadku
Garanční fond
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: 273 Kč)

Slevy
junior nar. po 30.11.2002 (z ceny D nebo D/3.) (sleva: -1500 Kč)
senior nar. před 30.11.1953 (sleva: -400 Kč)
sleva "stálý zákazník" pro osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK
first minute do 9.11.2018 pro osoby na pevném lůžku - viz. podmínky CK

