CK TURISTA
č. 2024

Dolomity - Val di Fiemme, hotel *** Pampeago s
wellness, na sjezdovce
5 - denní zájezd země: Itálie
 bez dopravy  polopenze
6 380 Kč



19.01.2019 cena od:

Val di Fiemme je jedno z nejnavštěvovanějších lyžařských
středisek v Itálii, nabízející fantastické lyžování v Dolomitech .
Najdete zde více než 140 km sjezdovek různých stupňů
obtížnosti. Ve Fiemme se nachází pět lyžařských areálů.
Důležité je takřka kompletní pokrytí lyžařských…
Ubytování blízko sjezdovky

Hotel s wellness

Hotel s bazénem

Lyžování

Val di Fiemme je jedno z nejnavštěvovanějších lyžařských středisek v Itálii, nabízející fantastické lyžování v
Dolomitech. Najdete zde více než 140 km sjezdovek různých stupňů obtížnosti. Ve Fiemme se nachází pět
lyžařských areálů. Důležité je takřka kompletní pokrytí lyžařských terénů výkonným systémem umělého
zasněžování.
SKIPASS VAL 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.
Se skipassem platným na 4 a více dnů získáte navíc zdarma:
- možnost využít skibusové dopravy v regionu
SKIPAS – NEJLEPŠÍ VOLBA !
Ve Val di Fiemme platí několik variant skipasů. Základní pro oblast VAL DI FIEMME – OBEREGGEN, který
nabízí dostatek možností pro týdenní lyžování.
Dalším skipasem je superskipas DOLOMITI SUPERSKI umožňující lyžování na více než 1 200 km sjezdovek.
Je atraktivní (také mnohem dražší), ale jeho plné využití je diskutabilní (spíše nemožné).
Vynikající je kombinovaný skipas Val di Fiemme + Dolomiti Superski. Umožňuje stálé lyžování v oblasti Val
di Fiemme a 1 – 2 dny v celé oblasti Superski. Doporučujeme prostudovat ceníky v příloze. Lyžaři
kombinované skipasy ocení a zároveň ušetří za zřejmě zbytečný Superski
Skimapa - Val di Fiemme
Skimapa - Val di Fiemme - Ski Center Latemar
Skimapa - Sella Ronda
Skimapa - Sella Ronda (2)

Ceny skipasů: VAL DI FIEMME a kombinovaný skipas Val di Fiemme

Ubytování

POLOHA:: Sporthotel Pampeago*** superior: nově zrekonstruovaný hotel ležící přímo na sjezdovce
střediska Pampeago (užasné lyžování ve Val di Fiemme – Obereggen) ve výšce 1.975 m. Ideální umístění
pro nádherné lyžování v Dolomitech. Vedle hotelu skibus (spojení s dalšími středisky Val di Fiemme).
VYBAVENÍ: hala, recepce, restaurace, bar, výtah, kulečník, taverna, dětský klub, vinárna, lyžárna. Wifi ve
společných prostorách. Dále fitness a wellness centrum s krytým bazénem, saunou, tureckými lázněmi,
soláriem.
POKOJE: dvoulůžkové s možností 1-2 přistýlek jsou moderně zařízené se sprchou/WC, TV, některé mají
balkón.

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

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 720 km
z Prahy 690 km
z Ostravy 890

V CENĚ
Ubytování s polopenzí
Wellness centrum s bazénem, fitness, sauna, turecké lázně , dětský klub
silvestrovská galavečeře a zábava
wifi ve společných prostorách
DPH

CENA NEZAHRNUJE
Skipas (zajištění a platba na místě)
Nápoje
Masáže, UVA solárium, kulečník
Místní taxa cca 2,5€/noc/os.
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna/os. (nepov. příplatek)

PŘÍPLATKY
pokoj s balkonem /noc/os. (příplatek: 350 Kč)
1-lůžkový pokoj / noc (příplatek: 450 Kč)

SLEVY
Dítě do 2 let se 2 dospělými (bez nároku na stravu a lůžko) = ZDARMA

Dítě do 7 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = SLEVA 50%
Dítě do 12 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = SLEVA 30%
Dospělý na přistýlce (3.) = SLEVA 10%
Sleva "stálý zákazník" (viz. podmínky CK)

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky
D: osoba v 2-lůžkovém pokoji (v některých možnost přistýlky) / os.
(TourOperátor: CK TURISTA s.r.o.)

Turistické informace
Dolomiti Superski
Sella Ronda
Val di Fiemme
Používáním tohoto webu souhlasíte s použitím cookies pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy.
Rozumím Další informace

