
ADVENTNÍ ZÁJEZDY

KATALOG ZIMA 2017-18

TERMÁLNÍ LÁZNĚ

JEDNODENNÍ ADVENTNÍ ZÁJEZDY 2017
Cena zahrnuje:  dopravu autobusem, průvodce.         Cena nezahrnuje: vstupné a pojištění léčebných výloh (tarif I).

VÍDEŇ a výstava mistra P. P. Rubense
Program:  ráno procházka centrem města s průvodcem po nejznámějších historických památkách. Poté individuální pro-

hlídka Umělecko - historického muzea s výstavou děl barokního umělce Petera Paula Rubense (lze navštívit už 
od rána). Možnost návštěvy slavných Ježíškových vánočních trhů, které jsou  již otevřeny. 

Termín:  18. 11. 2017    Cena: 790 Kč     č. zájezdu: 18112017  
 Trasa B

SALZBURG a KRAMPUSLAUF ve SCHLADMINGU
Program:  dopoledne procházka historickým centrem města Salzburg s průvodcem. Osobní volno k návštěvě slavných vá-

nočních trhů, pevnosti či rezidence. Odpoledne přejezd do Schladmingu, kde se koná největší běh čertů na světě. 
Pojištění léč. výloh na 2 dny - tj. 2x tarif I. 

Termín:  25. 11. 2017      Cena: 1.290 Kč      č. zájezdu: 25112017  
 Trasa A (+ Tábor, České Budějovice)

BRATISLAVA, Děvín a čokoládovna v Kittsee
Program: ráno krátká zastávka na romantickém soutoku Moravy a Dunaje, pod hradem Děvín. Přejezd do Rakouska do čo-

koládovny Kittsee (prohlídka, možnost výhodného nákupu čokolády). Odpoledne návštěva historického centra 
Bratislavy a vánočních trhů v malebných uličkách.

Termín:  1. 12. 2017            Cena: 790 Kč  č. zájezdu: 1122017  
 11. 12. 2017            Cena: 790 Kč  č. zájezdu: 11122017 
 Trasa B 

PASOV a plavba lodí na soutok tří řek
Program: dopoledne procházka středověkým biskupským městem s průvodcem, odpoledne projížďka krytou lodí na sou-

tok Dunaje, Innu a Illzu (cca 45 minut). Volno k návštěvě pamětihodností či krásných adventních trhů nebo na 
nákupy. 

Termín:  2. 12. 2017      Cena: 990 Kč     č. zájezdu: 2122017/02 
 Trasa A

VRATISLAV, město mostů, věží a trpaslíků
Program: dopoledne prohlídka centra jednoho z nejstarších a nejkrásnějších polských měst s působivou vánoční výzdobou, 

odpoledne osobní volno k návštěvě adventních trhů nebo k nákupům.

Termíny:  2. 12. 2017 Cena: 690 Kč č. zájezdu: 2122017/01  
 Trasa C

 12. 12. 2017 Cena: 640 Kč č. zájezdu: 12122017 
 Trasa A (+ Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, bez Prahy a Poděbrad)

 17. 12. 2017 Cena: 690 Kč č. zájezdu: 17122017/02 
 Trasa A (+ Jaroměř, Česká Skalice, Náchod, bez Prahy a Poděbrad)

LINEC a plavba křišťálovou lodí Swarovski
Program: dopoledne procházka historickým centrem města vánočních betlémů s průvodcem, poté osobní volno k ná-

vštěvě adventních trhů, pamětihodností či na nákupy. Odpoledne plavba po Dunaji luxusní vytápěnou lodí  
s pravými křišťály (cca 2 h), navečer krátké volno v rozsvícené metropoli plné vánočních betlémů.

Termín:  7. 12. 2017     Cena: 990 Kč     č. zájezdu: 7122017 
 Trasa A (+ Tábor a České Budějovice)

KRAKOV a solné doly VĚLIČKA
Program: dopoledne prohlídka unikátních solných dolů ve Věličce (Wieliczka), poté procházka královským městem Krakov 

s průvodcem (hist. památky vč. hradu  Wavel s katedrálou). Odpoledne volno k návštěvě památek, muzeí, vánoč-
ních trhů, k nákupům či k občerstvení. 

Termín:   9. 12. 2017    Cena: 990 Kč     č. zájezdu: 9122017/02 
 Trasa B (+ Olomouc, bez Brna)

GRAZ a advent v alpské soutěsce
Program: ráno příjezd do Grazu (Štýrského Hradce), procházka města s průvodcem (ostrov, výjezd na zámecký vrh, ma-

lebné uličky a náměstí). Osobní volno na návštěvu adventních trhů či nákupy. Odpoledne přejezd do romantické 
alpské soutěsky Johannesbachklamm, ve které budou probíhat veliké adventní trhy.

Termín:   9. 12. 2017     Cena: 990 Kč     č. zájezdu.: 9122017/01 
 Trasa B 

DRÁŽĎANY, metropole na Labi
Program:  dopoledne procházka mezi památkami s průvodcem (staré město, galerie starých mistrů Zwinger, Brühlovy 

terasy, Semperova opera, zámek, kostel Frauenkirche). Odpoledne volno na nákupy, návštěvu adventních trhů 
nebo slavných galerií.

Termín:   10. 12. 2017     Cena:  890 Kč č. zájezdu: 10122017/02    
 Trasa A (+ Ústí nad Labem)

MÍŠEŇ (vč. porcelánky) a Popelčin MORITZBURG 
Program:  dopoledne prohlídka zámku Moritzburg, kde se natáčela Popelka, a kde bude probíhat Popelčina výstava.  

V poledne přejezd do středověké Míšně proslavené výrobou porcelánu (možnost návštěvy porcelánky) a krásným 
hradem. Procházka centrem s průvodcem. Navečer volno k návštěvě romantických trhů ve starých uličkách. 

Termíny:   10. 12. 2017    Cena: 940 Kč    č. zájezdu: 10122017/01                     
  
 14. 12. 2017     Cena: 890 Kč    č. zájezdu: 14122017  
 Trasa A (+ Ústí nad Labem)

BUDYŠÍN a advent pod hradem Oybin
Program:  dopoledne procházka historickým městem Budyšín (Bautzen). Osobní volno k návštěvě jednoho z nejstarších 

vánočních trhů, nebo k nákupům v obchodním domě Kornmarkt. Odpoledne procházka městečkem Oybin  
s hradem a zajímavým kostelem. V podhradí bude probíhat pohádkový adventní trh.

Termín:  16. 12. 2017       Cena: 790 Kč    č. zájezdu: 16122017    
 Trasa A (+ Hořice, Jičín, Liberec, bez Prahy a Poděbrad)
 

VÍDEŇ a zámek SCHÖNBRUNN
Program:  dopoledne návštěva letního císařského sídla Habsburků - zámku Schönbrunn, před kterým se konají tradiční 

vánoční trhy. V poledne přejezd do centra města (metrem nebo busem dle situace), prohlídka nejznámějších 
historických památek s průvodcem, návštěva slavných Ježíškových vánočních trhů.

Termín:   17. 12. 2017     Cena: 790 Kč     č. zájezdu: 17122017/01 
 Trasa B

TERMÁLNÍ LÁZNĚ 
VELKÝ MEDER - slovenské lázně s autobusovou dopravou

Termální koupaliště Velký Meder nabízí vnitřní i vnější bazény s teplotou vody 36-38°C. K dispozici jsou také 2 tobogány, minigolf, plážový volejbal, velká pláž, hřiště pro děti, restaurace atd.  
Apartmány a studia *** - nachází se 3-5 min chůze od koupaliště. Moderně zařízené pokoje (nekuřácké) i apartmány mají sprchu, WC, vybavenou kuchyňku, posezení na terase, LCD TV, klimatizaci  
a topení, rádio a wifi. V areálu je dětský koutek, gril, společenská místnost. 
Program: 
1. den: odjezd v časných ranních hodinách, odpoledne příjezd na ubytování. Možnost koupání na cca 3 h v termálních lázních (6 €). 
2.-4. den:  individuální volno - možnost koupání v nedalekém Aquaparku (otevřeno 9-21 h) – zlevněné vstupné (černý náramek).   
3. den: v podvečer pro zájemce asi 3 h výlet na velkolepé vodní dílo Gabčíkovo (min. 10 osob, cena 100 Kč/os., po dohodě na místě). 
5. den: ráno opuštění ubytování do 10. hodiny, možnost koupání do cca 13. hodiny, odjezd směrem do ČR, návrat ve večerních hodinách.  

Číslo zájezdu Termín Cena Přistýlka Trasa

4102017 4. - 8. 10. 2017 3.490 Kč 2490 Kč B

18042018 18. - 22. 4. 2018 3.490 Kč 2490 Kč B
Dítě do 2,99 let bez nároku na lůžko platí 1000 Kč. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 4 x ubytování v apartmánu či studiu s kuchyňkou a příslušenstvím, 4x nárok na zlevněné vstupné do areálu termálních lázní s možností 2 vstupů denně,  technického 
průvodce, pojištění CK  proti úpadku.  
Cena nezahrnuje: lázeňský poplatek (1 €/os./noc/ - platí se na místě), pojištění léčebných výloh (tarif III), stravování, vstupy do lázní (cca 30 €/4 dny/dospělí, děti 3 - 15 let a senioři 24 €/ 4 dny). 
Neobsazené lůžko 1700 Kč. Při včasném přihlášení lze doobsadit. 

MOSONMAGYÁRÓVÁR (MOŠOŇ) a GYÖR - celodenní koupání v maďarských lázních
Program:
Odjezd v časných ranních hodinách dle trasy (Č. Třebová cca 5.h). Ráno cca v 9.30 příjezd do Mošoně - vystoupí si zájemci o klidnější lázně a relax (nevhodné pro děti a mladistvé), individuálně si zakoupí 
vstupenku na celodenní koupání v horké a léčivé vodě. Ostatní odjedou do lázní Györ (vhodných i pro rodiny s dětmi, zážitkové bazény a tobogány), příjezd do Györu po 10 hodině, celodenní koupání  
v termálech.  Odjezd do ČR cca v 17 h z Györu, cestou si přistoupí klienti v Mošoni. Návrat do Č. Třebové cca ve 22 hodin, dále dle trasy. Nutné uvést na přihlášce, o které lázně máte zájem. 

Číslo zájezdu Termín Cena dospělý Cena dítě do 18 let Trasa

14102017 14. 10. 2017 790 Kč 690 Kč B

30032018 30. 03. 2018 790 Kč 690 Kč B
 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem a technického průvodce v autobusu.  
Cena nezahrnuje: vstupné (orientačně Mošoň dospělí 11 €, děti do 6 let zdarma, 6 - 18 let 7 €, sauny 7 €), Györ (dospělí 11 €, děti do 16 let a senioři 9 €, sauny 7 €), pojištění léčebných výloh (tarif I). 

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ
Při objednávání a realizaci platí všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Lenka Čížová (na přihlášce a webových stránkách).
Garantem zájezdů je Cestovní kancelář Lenka Čížová,  pojištěna u Evropské cestovní pojišťovny, č.smlouvy 1180000114,  IČO: 662 79 631

First moment sleva ze základní ceny lyžařských zájezdů, při úhradě minimálně 30% z ceny. Do 30.10.2017 - sleva 5%.
Skupiny: pro skupiny platí slevy z ceny - skupina nad 10 osob - 11. osoba dostane 50% slevu, skupina nad 20 osob - 21. osoba jede zdarma.  
Nástupní místo skupiny je možné dle dohody. Pro skupiny nabízíme programy upravené dle požadavků.

Pojištění léčebných výloh v zahraničí ALLIANZ pojišťovny a.s. (i pro lyžaře na vyznačených sjezdovkách). Zahrnuje: neomezené krytí léčebných výloh (vyjma zubaře), úrazové 
pojištění, pojištění zavazadel, poj. odpovědnosti za škodu , asistenční  služby a stornovací poplatky max. 20.000 Kč/os. Více info v CK nebo na webových stránkách www.ck-cile.cz. 
Pojistné podmínky si předem důkladně prostudujte, aby zahrnovali vše co potřebujete! Pozor, pojištění Allianz pojišťovny a.s. platí do 3.000 m.n.m.
Tarif I. - denní pojistné i pro rekreační sport (lyžaře na vyznačených sjezdovkách):  dítě do 15 let  - 21 Kč, dospělý  - 42 Kč/os. , senior nad 70 let  - 84 Kč, nekryje storno zájezdu.
Tarif II. -pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 4 dny: dítě do 15 let – 91 Kč/dítě zájezd, dospělý 182 Kč/os./zájezd,   senior nad 70 let - 546 Kč/os./zájezd.
Tarif III. -pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 8 dnů: dítě do 15 let – 145 Kč/dítě zájezd, dospělý 290 Kč/os./zájezd,   senior nad 70 let - 870 Kč/os./zájezd.
Tarif IV. -pojistné pro Evropu zahrnující rekreační sportovce max. na 10 dnů: dítě do 15 let – 180 Kč/dítě zájezd, dospělý 360 Kč/os./zájezd,   senior nad 70 let - 1080 Kč/os./zájezd.
Ostatní tarify na vyžádání. Zejména pro sportovce připojištění důrazně doporučujeme!!!

Skipasy:  jsou mimo cenu zájezdu (není-li uvedeno jinak), platí se průvodci na místě v €, tím se na ně nevztahují případné stornopoplatky při zrušení zájezdu. Je na Vašem zvážení  
a momentální situaci, jaký skipas zaplatíte. Storno již zaplaceného skipasu je možné pouze s lékařským potvrzením. Za počasí provozovatel neručí. Při úhradě skipasu se na něj 
vztahují podmínky daného skiareálu. Nárok na slevy si musí držitel prokazovat dokladem (pasem či OP). 
Ceny skipasů jsou předběžné, mohou doznat malých změn, za velikost skupiny (skupinovou slevu)  CK neručí.   
Skipasy jsou nepřenosné, děti musí mít helmu a doprovod. 
Zaplacením skipasu souhlasíte s dodržováním řádu provozovatelů (za nepřístojné chování můžete být vyloučeni ze sjezdovky bez náhrady, nebo pokutováni, atd.).

Doprava : je zajištěna klimatizovanými autobusy s WC, videem a možností nákupu teplých i studených nápojů od řidičů. Svozy na trasu jsou zajišťovány osobními automobily a mikrobusy.     
Nástupní místa: Trasa A: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Vysoké Mýto, Holice, Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady OMV, Praha (Plzeň). 

Svozy:  + 200 Kč/os. -  Lanškroun, Moravská Třebová, Svitavy, Choceň, Chrudim, Žamberk, Letohrad, Vamberk, Rychnov nad Kněžnou, Jaroměř, Kostelec nad Orlicí,  
                              Týniště nad Orl., Třebechovice,  Chlumec nad Cidlinou, Přelouč.  
 + 300 Kč/os. -  Náchod, Česká Skalice, Nové Město nad Metují, Opočno, Dobruška, Červený Kostelec, Trutnov, Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Polička. 

 Trasa B: Vysoké Mýto, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Svitavy, Brno 
Svozy:  + 200 Kč/os. - Pardubice, Hradec Králové, Chrudim, Lanškroun, Letohrad, Žamberk, Choceň

 Trasa C: Česká Třebová, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Lanškroun, Letohrad, Jablonné n. Orlicí, Žamberk, Králíky.
   Ucelené skupiny nad 8 osob bez příplatků (platí pro všechny trasy).
Veškeré programy a ceny skipasů jsou orientační, změna je možná.

CESTOVNÍ KANCELÁŘ
Lenka Čížová

KONTAKTY

Cestovní kancelář ČiLe   
Lenka ČÍžová
Hýblova 286  
560 02 Česká Třebová
www.ck-cile.cz
www.ubytovani-alpy.com
e-mail: info@ck-cile.cz
tel: +420 777 025 093
tel: +420 774 944 051
fax: +420 464 600 511  

   Provizní prodejce:

Přidejte se k nám na facebooku 
http://www.facebook.com/skisafari

LYŽAŘSKÉ ZÁJEZDY



RAKOUSKO - autobusové zájezdy
Skiareál Dachstein West, Abtenau - Gossau,  
hotel *** Sonnenhof 

  denní přejezd, lyžařská houpačka
  krátká vzdálenost z ČR
  výhodné skipasy pro mládež do 15 let
  jarní prázdniny (Hradec Králové, Praha - západ a východ) 

Starší a jednodušší hotel Sonnenhof s výhodnou polohou ve slunné a klidné lokalitě, 500 m od centra Abtenau. Skibus 500 
m, skiareál Dachstein West do 15 min. jízdy busem, běžecké trasy v okolí hotelu. Plavecký bazén je v Gosau, lázně v Gollingu  
(v dosahu busem). Možnosti krásných zimních procházek. 
Vybavení hotelu: sauna, solárium, zdarma fitness, herna, restaurace a slunečná terasa. Překrásný výhled na Dachsteingruppe 
a Tennengebirge. Wi-fi v lobby, částečně i na pokojích. 
Pokoje: tradičně zařízené, převážně s balkónem, vybaveny sprchou/vanou, WC, trezorem, kabelovou TV.
Stravování: bufetová snídaně, lze dokoupit tříchodové večeře (výběr ze 2 jídel). Kuchyně je výborná. 
Program: 
1. den: odjezd v ranních až dopoledních hodinách z ČR (ČT cca v 8 h, Praha cca v 11 h), příjezd ve večerních hodinách, 
ubytování, večeře (pro zájemce).
2.-3. den: po snídani odjezd do lyžařského střediska Dachstein West - Gosau - Rußbach, celodenní lyžování na slavné lyžařské 
houpačce. Po lyžování odjezd na hotel, večeře (pro zájemce). Lze zůstat lyžovat i v Abtenau, nebo se dopravovat skibusem. 
4. den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd autobusem na celodenní lyžování, po lyžování odjezd zpět do ČR, příjezd do Prahy 
kolem 23. hodiny, 
5. den: příjezd do Č. Třebové okolo 2. hodiny ranní.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
17022018/02 17.-21.2.2018 4.990 Kč 3/3 A 

Děti do 11,99 let se dvěma platícími na pokoji - sleva 1200 Kč/pobyt.
Velmi výhodné ceny skipasů pro děti a mládež do 15 let!
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v hotelu se snídaní (bufetové stoly), každodenní dopravu k vlekům a zpět 
dle programu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje:  tříchodové večeře 990 Kč/3 večeře, jednolůžkový pokoj 600 Kč/3 noci  (při včasném přihlášení lze 
doobsadit), pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif II), skipasy, saunu v hotelu (cca 7 €), pobytovou taxu (cca 2 €/os./noc, 
hradí se na místě).
Lyžařský areál Dachstein West: 142 kilometrů upravených sjezdovek pro celou rodinu, 65 moderních lanovek a vleků,  
6 lyžařských oblastí - vč. lyžařské houpačky Gosau - Annaberg - Russbach,...
Ceny 3 - denních skipasů pro skupiny od 20 osob (orientační): dospělí 108 €, mládež 79 € (nar. 1999 - 2001), děti 41 € 
(nar. 2002 - 2011)
Vratná kauce na skipas - keycard - 2 €. 
Dítě narozené po roce 2012 v doprovodu rodičů zdarma.

Skiareál Hinterstoder - Wurzeralm,  
hotel ***Huttersberg

  denní přejezd, wellness v ceně hotelu
  krátká vzdálenost z ČR
  zdarma skipasy pro děti do 10 let, výhodné pro rodiny
  jarní prázdniny (Náchod, Havlíčkův Brod, Kolín, Bruntál)

Rodinný hotel Huttersberg leží ve slunné a klidné lokalitě Eldbach - Windischgarsten s krásným výhledem do údolí. Skiareál 
Hinterstoder cca 15 km, Wurzeralm 7 km, běžecké trasy cca 500 m za hotelem. Možnost krásných zimních procházek.
Vybavení hotelu: k dispozici wellness zóna se saunou, párou, dále stolní tenis. Wi-fi na recepci.
Pokoje: tradičně zařízené, většinou s balkónem, vybavené sprchou/vanou, WC, telefonem, trezorem, sat TV.
Stravování:  bufetová snídaně a večeře (salátový bufet + výběr ze 2 hlavních chodů).
Program: 
1. den: odjezd v ranních až dopoledních hodinách z ČR (ČT cca 8 h, Praha cca 11 h), příjezd ve večerních hodinách, ubytování, večeře.
2.-3. den: po snídani odjezd do lyžařského střediska Hinterstoder, celodenní lyžování. Po lyžování odjezd na hotel, večeře.
4. den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd autobusem na celodenní lyžování do areálu Wurzeralm, po lyžování odjezd zpět 
do ČR, příjezd do Prahy kolem 23 h.
5. den: příjezd do Č. Třebové okolo 2. hodiny ranní.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
1032018 1.-5.3.2018 6.090 Kč 3/3 A

Děti do  5,99 let se dvěma platícími na pokoji - sleva 4.500 Kč/pobyt. 
Děti do 14,99 let se dvěma platícími na pokoji - sleva 2.500 Kč/pobyt.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v hotelu s polopenzí,  každodenní dopravu k vlekům a zpět dle programu, 
služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj 750 Kč/3 noci  (při včasném přihlášení lze doobsadit), pojištění léčebných výloh pro 
lyžaře (tarif II), skipasy, pobytovou taxu (cca 1,5 €/os./noc, hradí se na místě).
Lyžařský areál Hiterstoder - Wurzeralm: 72 kilometrů upravených sjezdovek pro celou rodinu, 31 modrých, 38 červených  
a 31 černých sjezdovek vč. tratě Světového poháru, snowboardový park.
Ceny 3-denních skipasů pro skupiny od 20 osob (orientační): dospělí 111 €, mládež 94 € (nar. 1999 - 2002), také studenti 
(1998 - 1992) s platným mezinárodním průkazem, děti 59 € (nar. 2003 - 2012).
Děti narozené po r. 2008 se dvěma rodiči si mohou po předložení dokladů za 3 € vyzvednout Schneemann-card a dítě lyžuje 
zdarma. 
Vratná kauce na skipas - keycard - 2 €. 

Skiareál Kaprun (ledovec) - Zell am See,
Fusch an der Glocknerstrasse, hotel ***Wasserfall  

  ledovcový areál
  hotel s wellness a výbornou kuchyní
  jarní prázdniny (Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice a Trutnov)

Hotel Wasserfall leží v srdci národního parku Vysoké Taury, přímo pod třítisícovými vrcholy. Do lyžařského střediska Zell am 
See jezdí občasný skibus.
Vybavení hotelu: restaurace, wellness (sauna, parní komora, infrasauna), internet na pokoji (přes kabel), wi-fi v restauraci, 
lyžárna, prádelna (za poplatek), nekuřácká místnost,  zahrada pro hosty, parkoviště, dětské hřiště.
Pokoje: vybaveny sprchou, WC, fénem, TV, internetovou přípojkou, trezorem.
Stravování: polopenze (bufetové snídaně, tříchodové menu k večeři). 
Program: 
1. den: odjezd ve večerních hodinách (z ČT okolo 22.h, Praha po půlnoci následujícího dne). 
2. den: ráno příjezd do skiareálu Kaprun - Zell am See. Celodenní lyžování, večer dojezd na ubytování do hotelu, večeře. 
3. den: po snídani odjezd skupinově busem do Zell am See na celodenní lyžování. Po lyžování odjezd do hotelu na večeři. 
Individuální zájemci mohou využívat skibus. V případě špatných sněhových podmínek se lyžuje v Kaprunu (ledovec). Areály 
Zell - Maikogel a Kaprun jsou propojeny častými skibusy.
4. den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd autobusem na celodenní lyžování do Zell am See, po lyžování odjezd zpět do ČR.
5. den: návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách (Praha cca v 1 h po půlnoci, ČT cca ve 4 h ráno).

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
15032018/01 15.- 19.3. 2018  4.690 Kč 3/2 A

Dítě do 5,99 let se dvěma dospělými na pokoji - sleva 2000 Kč/zájezd.
Dítě do 14,99 let se dvěma dospělými na pokoji - sleva 800 Kč/zájezd. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 2 x ubytování v hotelu s polopenzí, každodenní dopravu k vlekům do Zell am See, 
použití wellness v hotelu, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif II), skipasy, jednolůžkový pokoj + 600 Kč/pobyt (při včasném 
přihlášení lze doobsadit).  
Skiregion Kaprun - Zell am See:  Skiareál Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe a Maiskogel nabízí 138 kilometrů sjezdovek všech 
stupňů obtížnosti a více než 50 vleků a lanovek. Na ledovci Kitzsteinhorn Gletscher je sníh od podzimu až do léta.
3 - denní skipass Zell am See - Kaprun (pro skupinu od 20 osob / od 30 osob):  dospělí 140 € /133 €, děti (nar. 2002  
- 2011) 73 € /66 €, mládež (nar. 1999 - 2002) 110 € /99 €. Děti narozené r. 2012 a později mají skipas v doprovodu rodičů zdarma.
Vratná kauce na skipas 2 €.

ITÁLIE - autobusové zájezdy

Tarvisio - Monte Lussari, hotel *** Rododendro 
  ubytování na sjezdovce, na kopci 
  levný skipas i zájezd
  krátká dojezdová vzdálenost
  jarní prázdniny (Hradec Králové)

Lyžařské středisko Tarvisio - Monte Lussari je v regionu Friuli Venezia Giulia, v severovýchodním cípu Itálie v srdci Julských Alp 
na pomezí Itálie, Rakouska a Slovinska. Areál je snadno přístupný z dálnice, 1 km od dálničního sjezdu, z ČR je rychle dostupný. 
Z majestátního Monte Lussari vede královna všech svahů - sjezdovka Prampero. 
Rodinný hotel Rododendro je jednoduchý, ale útulný a čistý horský hotel. Je přístupný pouze lanovkou, neboť se nachází na 
vrcholu kopce, přímo na svahu hory Monte Lussari. Je v centru mini-střediska s romantickým svatým místem Santuario del 
Monte Lussari a několika obchůdky a restauracemi. Bonusem jsou krásná panoramata (Triglav, Mangart, Friulské Dolomiti), 
romantické východy i západy slunce.
Vybavení hotelu: panoramatická terasa, společenský prostor v patře hotelu, wifi v baru. Bar a restaurace v objektu.
Pokoje: pro 2 - 4 osoby (3. a 4. postele mohou být patrové), s vlastním příslušenstvím (WC, sprcha nebo vana), TV, telefon.
Stravování: výborná polopenze (italská kuchyně) - snídaně bufetový stůl, tříchodová večeře.
Program: 
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách směr Brno, Vídeň. 
2. den: ráno příjezd pod lanovku do Camporosa, výjezd na kopec, uložení zavazadel do hotelu, převlečení ve spol. prostorách 
hotelu, celodenní lyžování, odpoledne ubytování, večeře, zájemci mohou vyrazit na večerní lyžování (20 - 23 hod - 15 €) . 
3. den: snídaně, celodenní lyžování, večeře. 
4.den: snídaně, vyklizení pokojů, celodenní lyžování, navečer převlečení v hotelu, naložení zavazadel (bus stojí celou dobu 
pod skiareálem), odjezd do ČR. 
5.den: návrat v nočních až časných ranních hodinách (Č. Třebová cca ve 2 h ráno).

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
22022018 22.-26.2.2018 4.990 Kč 3/2 B

1. a 2. dítě do 10 let se dvěma platícími na pokoji sleva 900 Kč. 
Cena zahrnuje: 2 noclehy s polopenzí (snídaně, večeře), dopravu autobusem, technický doprovod, pojištění CK proti úpadku.
Cena nezahrnuje: skipas, pobytovou taxu (cca 1 €/os./noc, hradí se na místě), pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif II), 
přípl. za jednolůžkový pokoj 2000 Kč/os. (při včasném přihlášení lze doobsadit).
Ceny 3 - denních skipasů (orientačně) pro skupinu od 20 osob: dospělí 69 €. Děti do 10 let se dvěma dospělými  
a senioři nad 75 let mají skipas zdarma. Čipový skipass, kauce 5 €.
Skiareál Monte Lussari: 100% zasněžovaný skiareál 33 km sjezdovek - 14 km modrých, 11 km červených a 8 km černých. 
Funpark pro děti. Perfektní a technicky propracovaná sjezdovka o délce 3920 m - Prampero, kde se jezdí světové poháry.  
60 km běžeckých tras po okolí (pod kopcem).

Skiareál Dolomiti Superski - Sella Ronda, Brixen,   
hotel ***Angerer

  dolomitské skisafari = pokaždé jiná sjezdovka
  nejslavnější tratě světových pohárů
  ubytování v hotelu s bazénem v romantickém městě
  jarní prázdniny (Rychnov nad Kněžnou a Jičín) 

Hotel Angerer leží na okraji turisticky atraktivního městečka Brixen, v docházkové vzdálenosti od Aquaareny (vnitřní  
i venkovní bazény), supermarketu a historického centra města. Před hotelem jezdí hlavní linka skibusu Brixen - Plose (zdarma).
Vybavení hotelu: v hotelu je k dispozici restaurace, bar, sejf, wi-fi, wellness (vnitřní bazén, finská a infra sauna).
Pokoje: příjemně zařízené 2 - 4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, některé s balkónem. Pokoje jsou vybaveny: 
příslušenstvím, TV. 
Stravování: polopenze (snídaně švédské stoly, výborná 4 chodová večeře vč. salátového bufetu). 
Program: 
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách (Česká Třebová cca 20 h, Praha cca 23 h). 
2. den: ráno příjezd do skiareálu Gitschberg - Jochtal,  nově propojený, příjemný a slunečný areál, celodenní lyžování,  
po lyžování odjezd na hotel, ubytování, večeře.  
3. den: po snídani lyžování na Plose (vč. Trametsch sjezdovky), doprava častými skibusy od hotelu, večeře.
4. den: po snídani pro zájemce odjezd na celodenní lyžování Sella Ronda - Val Gardena (Wolkenstein, vč. sjezdovky 
Gardenissima a Saslong.), s možností objet slavný lyžařský okruh SELLA RONDA, nebo dojet na Marmoladu nebo náhorní 
plošinu Seiseralm, po lyžování odjezd zpět do hotelu na večeři.
5. den: po snídani vyklizení pokojů, odjezd na celodenní lyžování na Kronplatz, jeden z nejoblíbenějších areálů (vč. sjezdovek 
Sylvester a Hernegg), po lyžování odjezd zpět do ČR.
6. den: návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách (Č. Třebová cca ve 4 - 5 h).  

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
3032018 3. - 8. 3. 2018 6.990 Kč 4/3 A

Děti se 2 platícími na pokoji: 3 - 5,99 let - sleva 1500 Kč, 6 - 9,99 let - sleva 1100 Kč. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v hotelu s polopenzí, wellness v hotelu (bazén, sauna), každodenní 
dopravu k vlekům a zpět (dle programu), služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: skipasy, pobytové taxy (platí se na místě, cca 1,7 €/os./noc), pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif III), 
přípl. za jednolůžkový pokoj +1500 Kč/pobyt (při včasném přihlášení lze doobsadit).  
Lyžařský areál DOLOMITI SUPERSKI - zasněžené a slunné svahy, krásná příroda, největší lyžařská oblast v Itálii  
- 12 lyžařských oblastí s 1200 km sjezdovek - vše na jeden skipas. 
Plose: 1067-2550 mnm, 9 km černých sj., 26 km červených sj., 8 km modrých sjezdovek. 
Val Gardena: 1060-2520 mnm, 25 km černých sj., 100 km červených sj., 50 km modrých sj. Přímé napojení na Sella Rondu 
- za celý den lze objet sedlo Sella v obou směrech na lyžích (20 - 22 km).  Seisser Alm: 175 km sjezdovek a 79 zařízení na 
největší alpské náhorní plošině. 
Kronplatz: 950-2275 m.n.m., 18 km černých sj., 29 km červených sj., 57 km modrých sj.
Gitschberg - Jochtal: jeden z nejmodernějších skiareálů Dolomit, často méně lidí, hodně slunečný, více jak 50 km sjezdovek, 
dětský park, snow park. 
2-denní skipass Dolomiti Superski (Val Gardena a Kronplatz): dospělí 115 €, junioři 80 € (nar. po 25. 11. 2001), senioři 
103 € (nar. před 25. 11. 1952).
2-denní skipass Eisacktal (Gitschberg - Jochtal a Plose) - platí pro skupiny od 20 osob: dospělí 90 €, junioři 63 € (nar. 
po 25. 11. 2001), senioři 81 € (nar. před 25. 11. 1952). 
Děti do 8 let (nar. po 25. 11. 2009) v doprovodu dospělé osoby - zdarma.

Skiareál Cortina d’Ampezzo - Misurina - Auronzo di Cadore, 
hotel ** Dolomiti des Alpes  

  nejlevnější zájezd i skipasy (4 dny od 72 €)
  méně plné skiareály (Misurina, Auronzo)
  vysoko položené ubytování, běžecké trasy
  jarní prázdniny (Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice a Trutnov)

Vysoko položený hotel (1760 m.n.m), cca 100 m od slavného jezera Misurina (zamrzá), 500 m od skiareálu Misurina-Col da 
Varda (úžasné výhledy na Dolomity), 200 m  od dětské sjezdovky, vedle běžeckých tras. Nedaleko se nachází SPAR, obchůdky 
a restaurace. Nabízí poklidnou romantickou dovolenou s méně plnými skiareály, ideální pro rodiny s dětmi (malý dětský 
skiareál). 
Vybavení hotelu: útulný, jednodušší hotel, k dispozici bar, restaurace, výtah, wi-fi ve spol. prostorách, částečně na pokoji, 
společenská místnost s krbem, terasa. 
Pokoje: 2 - 4 lůžkové pokoje s příslušenstvím a TV. Některé s balkonem.
Strava: italská kuchyně, snídaně jednoduchý bufet, večeře tříchodová, hlavní chod výběr z 2 jídel.
Program: 
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách. 
2. den: ráno příjezd na Misurinu, převlečení v hotelu ve společenské místnosti, celodenní lyžování na Misurině - Col da Varda,  
ubytování, večeře. 

3. den: po snídani, celodenní lyžování na Misurině, zájemci odjedou na celodenní lyžování do skiareálu Monte Agudo - 
Auronzo di Cadore,  po lyžování  odjezd na hotel,  večeře.
4. den: po snídani celodenní lyžování Misurina - Col da Varda, pro zájemce krátký přejezd busem do skiareálu Cortina 
d’Ampezzo  -  Pso. Tre Croci - Mt. Faloria, večeře.
5. den: po snídani vyklizení pokojů, celodenní lyžování na Misurině, po lyžování návrat na hotel,  převlečení ve spol. 
místnosti, odjezd zpět do ČR.
6. den: návrat v pozdních nočních až časných ranních hodinách. 

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
9032018 9. - 14. 3. 2018 6.290 Kč 4/3 A

Dítě se dvěma platícími na pokoji: 3 - 5,99 let - sleva 1500 Kč, 6 - 9,99 let - sleva 1100 Kč.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, 3 x ubytování v hotelu s polopenzí, služby průvodce, pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje: skipasy, pobytové taxy (platí se na místě, cca 1 €/os./noc), pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif III), 
jednolůžkový pokoj + 900 Kč/pobyt (při včasném přihlášení lze doobsadit). 
Skiareál Col da Varda - Misurina: jeden z panoramaticky nejúchvatnějších skiareálů pod Tre Cime di Lavaredo a masivem 
Cadini nad jezerem Misurina, 10 km sjezdovek (1 černá, 3 červené a modrá dětská), 25 km běžkařských tras. 
Jednodenní skipas cca 18 - 20 €, děti do 6 let v doprovodu rodičů - zdarma (platí pro skupinu).
Monte Agudo  -  12 km sjezdovek, 2 červené, 1 modrá, školička. 
Jednodenní skipas cca 18 - 20 €, děti do 6 let v doprovodu rodičů - zdarma (platí pro skupinu).
Cortina Ampezzo - královna Dolomit, 140 km sjezdovek, dějiště ZOH 1956. 
Jednodenní skipas: dospělí 59 €, junioři 41 € (nar. po 25. 11. 2001), senioři 53 € (nar. před 25. 11. 1952), dítě do 8 let (nar. po 25. 
11. 2009) v doprovodu dospělé osoby zdarma.

Skiareál Passo Tonale - Ponte di Llegno,  
hotel ***La Roccia   

  vysoko položená lokalita s ledovcem 
  osvědčený hotel, kousek od sjezdovky a stanice lanovky
  trvale nejoblíbenější zájezd
  jarní prázdniny (Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim, Pardubice a Trutnov)

Slunečné údolí - Val di Sole je jednou z nejoblíbenějších lokalit v Dolomitech. Široké slunné svahy v sedle Passo Tonale  
i hluboké stinné sjezdovky u Ponte di Legno – Temu - každý lyžař si vybere pro sebe vhodné podmínky, výborné i pro rodiny 
s dětmi. Dobré sněhové podmínky garantuje ledovec Pressena 3.016 m.n.m. do dubna/května. Celkové převýšení skiareálu 
je 1761 m.
Rodinný hotel La Roccia se nachází u silniční spojnice mezi Passo Tonale a Ponte di Llegno. Cca 3 km pod Passo Tonale. 
Mezistanice lanovky spojující Ponte a Tonale je cca 250 m. Sjezdovka 150 m. Skibusy spojující obě lyžařská centra staví 100 m 
od hotelu. Od hotelu je krásný výhled na Pressenu a údolí Val Camonica. Hotel za příznivou cenu, ale na samotě. 
Vybavení: starší hotel s recepcí, společenskou místností, restaurací a barem, lyžárnou, wifi v lobby.
Pokoje: útulné, zařízené dřevěným nábytkem, vybavené TV, sejfem, fénem a příslušenstvím (WC a sprchový kout či vana), 
zřídka balkon. Čtyřlůžkové pokoje jsou s palandou. 
Stravování: formou polopenze (snídaně kontinentální bufet vč. nápojů, večeře tříchodové menu + salátový bufet).
Program: 
1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách, z ČT cca v 18 hodin, z Prahy cca ve 21 hodin. 
2. den: ráno příjezd do hotelu, převlečení (ve spol. místnosti hotelu), celodenní lyžování, po lyžování ubytování, večeře. 
3.-4. den (*3.-8.den): po snídani lyžování v Adamello Ski regionu, po lyžování návrat do hotelu, večeře. 
5. den (*9. den): po snídani a vyklizení pokojů, celodenní lyžování, převlečení v hotelu, po lyžování odjezd zpět do ČR.
6. den (*10. den): návrat v časných ranních hodinách (Praha cca ve 4 hodiny, ČT cca v 7 hodin).

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
9032018 9.-14.3.2018 7.390 Kč 4 / 3 A
13032018 13.-18.3.2018 7.390 Kč 4 / 3 A
*9032018/02 9. - 18.3.2018 14.990 Kč 6 - 8 / 7 A

Osoba na 3. a 4. lůžku sleva 300 Kč/3 noci, *700 Kč /7 nocí.
Děti do 5.99 let na 3. a 4. lůžku - sleva 1800 Kč/3 noci, * 4200/ 7 nocí . 
Cena zahrnuje: 3 x ubytování v hotelu s polopenzí, *7x ubytování s polopenzí, dopravu autobusem, služby průvodce, 
pojištění CK proti úpadku. 
Cena nezahrnuje:  skipasy, pobytové taxy (platí se na místě, cca 2 €/os./noc), pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif III, 
*tarif IV.), jednolůžkový pokoj 1 700 Kč/3 noci, * 4000 Kč/ 7 nocí (při včasné úhradě lze doobsadit).
Ceny 4 - denního skipassu Adamello Ski: dospělí 158 €, junioři 111 € (nar. 30.11.2001 - 30.11.2009), senioři 150 €   
(nar. před 30. 11. 1952). Dítě narozené po 30.11.2009 s rodiči lyžuje zdarma. 
Ceny 6 - denního skipassu Adamello Ski: dospělí 216 €, junioři 152 € (nar. 30.11.2001 - 30.11.2009),   senioři 205 €  
(nar. před 30.11.1952). Dítě narozené po 30.11.2009 s rodiči lyžuje zdarma. 
Ceny 7 - denního skipassu Adamello Ski: dospělí 235 €, junioři 166 € (nar. 30.11.2001 - 30.11.2009), senioři 223 €  
(nar. před 30. 11. 1952). Dítě narozené po 30.11.2009 s rodiči lyžuje zdarma.
Chipový  skipas 5 €/ vratná kauce, platí se na místě.  
V týdnu 10. - 17. 3. probíhá týden Family FUN, rodiny s dětmi mohou zažívat každý den velká dobrodružství a využívat 
animační program pro rodiny zdarma. 
Skieareál Passo Tonale - Ponte di Llegno: celkem 100 km sjezdových tratí, pokrytých systémem umělého zasněžování. 
11 km černých (vč. slavné Paradiso), 59 km červených, 30 km modrých sjezdovek. 

RAKOUSKO - jednodenní lyžařský zájezd
Alpy - STUHLECK - SEMMERING

Alpský lyžařský skiareál, cca 100 km pod Vídní, nedaleko sedla Semmering.
Skiareál 1640 - 700 m.n.m. 24 km sjezdovek (18 km lehkých, 6 km červených vč. FIS sjezdovky), 10 lanovek a vleků,  
5 km sáňkařská dráha, dostatek sněhových děl = garance sněhu. K tomu snowpark a nádherné panorama zajistí 
nezapomenutelný den. Pro milovníky běžeckého lyžování je Semmering spojen panoramatickou běžkařskou dráhou  
s Wechselem, čeká Vás přes 100 km udržovaných tratí - www.loipeninfo.at.

Číslo zájezdu Termín Cena Dnů lyžování/nocí Trasa
17022018/01 17.2.2018      790 Kč    1/0 B

Program: v časných ranních hodinách odjezd z ČR (ČT cca ve 4 h ráno), příjezd do Spittal am Semmering před 9. h, celodenní 
lyžování ve skiareálu Stuhleck. Lze využít běžecké tratě v okolí. Cca v 16.30 h odjezd zpět do ČR. 
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, technického průvodce. 
Cena nezahrnuje: skipas, pojištění léčebných výloh pro lyžaře (tarif I).
Orientační cena skipasu:  dospělí  43 €, junioři (1999 - 2002) a studenti (1993 - 1998) 38 €, děti (2003 - 2013) 22€.

Velký vyhledávač zimních zájezdů: 

www.ubytovani-alpy.com 


