CK TURISTA

Alpy - ledovec Schnalstal, hotel*** Senales s bazénem, u
sjezdovky, děti zdarma
5 - denní zájezd země: Itálie
bez dopravy  polopenze
5 880 Kč

First
Minute



č. 2062

09.03.2019 cena od:

Děti do 11 let ZDARMA. Doporučujeme využít AKCI NA
SKIPASY. Úžasné lyžování na ledovci . Kouzelné Ötztalské
Alpy obklopují pohádkové údolí Val Senales (Schnalstal). Pod
ledovcem, ve vysokohorském letovisku Maso Corto (Kurzras), v
nadmořské výšce přes 2.000 m leží přímo mezi sjezdovkami…
Doporučujeme
Hotel s bazénem

Děti zdarma

Ubytování blízko sjezdovky

Lyžování na ledovci

Lyžování

Děti do 11 let ZDARMA.
Doporučujeme využít AKCI NA SKIPASY.
Úžasné lyžování na ledovci. Kouzelné Ötztalské Alpy obklopují pohádkové údolí Val Senales
(Schnalstal). Pod ledovcem, ve vysokohorském letovisku Maso Corto (Kurzras), v nadmořské výšce přes
2.000 m leží přímo mezi sjezdovkami a lanovkami Blu hotely se sportovním centrem (olympijský bazén atd.).
Nad údolím se vypínají impozantní štíty dosahující výšek přes 3 600 m. Samotné sjezdovky stoupají do
výšky 3.250 m (zaručený sníh od podzimu do konce jara). Takřka 40 km sjezdovek, 12 km lehkých, 10 km
středních a 15 km těžkých (nejdelší sjezdovka má 8 km), 9 lanovek, 4 vleky. Pro zábavu zde naleznete
snowpark, 3 km dlouhou sáňkařskou dráhu a zábavu v Kurzrasu. Nedaleko od horní stanice lanovky byla v
roce 1991 nalezená slavná mumie „muže z ledu“ Ötzi. Zajímavé muzeum najdete na horní stanici lanovky. V
minulém roce přibyla nová, supermoderní lanovka vedoucí kolem hotelu.
SKIMAPA - ledovec Schnalstal
CENÍK - ledovec Schnalstal

AKCE – SLEVA NA SKIPASY:
Hotel poskytuje pro své hosty možnost zakoupit ve speciálních termínech skipasy za zvýhodněné ceny (den
lyžování zdarma, např. za cenu 4 denního skipasu získáte 6 denní: akce 6 = 4)
* 5.1. – 11.1.2019 ................. 6 = 4
* 12.1. – 25.1.2019 ............... 6 = 5
* 23.3. – 5.4.2019 ................. 6 = 5
Zákazník získá voucher na akci v hotelu.
AKCE na skipasy PRO DĚTI:
Celou zimu děti r.2009 a ml. (s jedním dospělým kupujícím stejný skipas) platí jen 3€/den (nutno předložit
potvrzení věku).
Italské Alpy

Ubytování
POLOHA: Resort Blu Hotels Senales *** zahrnuje Hotel Cristal a Club Hotel Zirm. Stojí na konci
pohádkového vysokohorského údolí, jsou obklopeny horskými velikány. Hotely byly postaveny v 80-tých
letech také pro vysokohorský trénink italských olympioniků. Hotely jsou vzdáleny pouhých 100 m od
sjezdovky a lanovky.
VYBAVENÍ: restaurace, recepce, Wifi, velké sportovní a relaxační centrum. Wellness centrum zahrnuje
velký krytý bazén, saunu, turecké lázně, whirlpool, relaxační místnost, posilovnu.
POKOJE:
> dvoulůžkový pokoj STANDARD: některé s možností 1-2 přistýlek (max. obsazenost 4 osoby), jsou
zařízeny v místním alpském stylu s vlastní koupelnou se sprchou/WC, vysoušečem vlasů, sat TV, trezorem
> dvoulůžkový pokoj SUPERIOR: některé s možností 1-2 přistýlek (max. obsazenost 4 osoby),
rekonstruované pokoje v části Cristal, koupelna se sprchou/WC, vysoušečem vlasů, sat TV, trezorem
> RODINNÝ pokoj: ložnice a pokoj s rozkládací pohovkou (min. obsazenost 3 osoby, max. obsazenost 5
osob), koupelna se sprchou/ WC, vysoušeč vlasů, sat TV, trezor

Stravování
Polopenze:
snídaně formou bufetu
večeře formou bufetu (+saláty) / 1x týdně večeře místních specialit / vánoční, silvestrovsá večeře

Doprava
Bez dopravy. Vzdálenost cca:
z Brna 750 km
z Prahy 715 km
z Ostravy 920 km

V CENĚ
Ubytování v pokoji standard - délka dle výběru
Polopenze
Plavecký bazén
Fitness
WIFI
Parkování před hotelem
3x týdně večer s živou hudbou
DPH

CENA NEZAHRNUJE
Pobytová taxa - platba na místě
1-lůžkový = příplatek 50%
Wellness centrum od 16 let (sauna, turecké lázně, vířivka ...): 20€/os./týden nebo 6€/os./den

Dětská postýlka 8€/noc
Podzemní garáž 10€/auto/den
Malý pes 20€/noc
Do bazénu nutná koupací čepice (jinak v prodeji na místě)
Skipas (zajištění a platba na místě)
komplexní cestovní poj. včetně poj. storna (nepov. příplatek) - viz. nabídka CK

PŘÍPLATKY
RODINNÝ pokoj /osoba/noc (příplatek: 200 Kč)
SÜPERIOR pokoj/osoba/noc (příplatek: 100 Kč)

SLEVY
first minute: sleva 4% při přihlášení do 28.11.2018 (pro dospělé osoby na pevném lůžku, ze základní
ceny)
dítě do 11 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = zdarma
dítě do 15 let na přistýlce (3.,4./se 2 dospělými) = sleva 50%
dospělý na přistýlce (3.,4.) = sleva 40%
5. přistýlka v RP: dítě do 15 let (nejstarší/se 2 dospělými) = sleva 50%
5. přistýlka v RP: dospělý = sleva 40%
sleva "stálý zákazník" pro plně platící osoby na pevném lůžku (ze základní ceny, nekombinuje se se
slevou "first minute") - viz. podmínky CK

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.

Vysvětlivky
ST-2: osoba v dvoulůžkovém pokoji STANDARD (možnost 1-2 přistýlek) / os.
(TourOperátor: CK TURISTA s.r.o.)

Turistické informace
Schnalstal/Val Senales
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