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  12.03 - 17.03. 2023   DENNÍ PŘEJEZD Skipas Alta Badia (EURO) Skipas Sella Ronda (EURO) 

Dospělý Děti do 8 let Příplatek 1/1 Dosp. Jun. Sen. Dosp. Jun. Sen. 

12 800 9 700        1 000  227,- 159,- 204,- 272,- 190,- 244,- 

Alta Badia – Sella Ronda – Itálie Dolomiti Superski 

 
Denní přejezd v blízkosti vleku  - okruh SELA RONDA 

CK KONTAKT, s.r.o. - Husovo náměstí 2347, 269 01 Rakovník, IČO: 261 98 142 Tel.:  605 27 60 54,  

733 335 644  www.ck-kontakt.cz, info@ck-kontakt.cz  Ve spolupráci s CK Teptour.IČO25004697 

Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, dopravu 
autobusem, pojištění CK proti úpadku, služby průvodce. 

Cena nezahrnuje (platí pro všechny zájezdy): případná 
pobytová taxa cca 1,3 €/noc (placeno na místě. Pojištění 
léčebných výloh v zahraničí. 

Zájezd s denním přejezdem do Itálie: odjezd Praha 
stanice metra Hradčanská v 8.00 hod., večer příjezd 
do hotelu, ubytování, večeře. Další dny po snídani 
individuální lyžování Alta Badia – okruh Sella Ronda, 
večeře. Předposlední den zájezdu po skončení lyžování 
odjezd v cca 18 hod. do ČR. Návrat do ČR v ranních 

hodinách. 

San Cassiano – hotel ** Valparol    -   Autobusový zájezd     

Popis ubytování: Hotel ** na okraji malebného městečka San 
Cassiano, cca 1,5 km od centra San Cassiano, a 300 m od 
lyžařského vleku. V hotelu se nachází bar, společenská místnost 
s TV, lyžárna. Pokoje s příslušenstvím dvou a vícelůžkové.  

Stravování: polopenze (snídaně bufet, večeře menu, 
salátový bufet). 

 

vleku 

 

Sleva pokoj bez příslušenství 900 Kč/osoba pobyt. Dvojlůžkový pokoj bez příslušenství obsazen 1 osobou 12. 400,- 

Orientační ceny skipasů ski-resortu Alta Badia (AB) a lyžařského komplexu Dolomiti Superski (DS) - platba na místě. Junioři narozeni po 27.11.2008, senioři narozeni před 
27.11.1956. Děti narozené po 30.11.2010 dvou a vícedenní skipas ZDARMA. Dětské ceny při dvou dospělých na pokoji.  
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      Lyžování v Itálii  oblast Dolomiti Superski 27.1. -01.2.2023 

                              Denní přejezd do Itálie 4 dny lyžování 

  
Oblast Dolomiti Superski leží v severní Itálii, z Prahy je to po dálnici cca 620 km, zahrnuje velice 

zajímavá lyžařská střediska: Klausberg či Kronplatz. Dále je tu možnost vyzkoušet lyžování ve 

středisku Ratschings a Plose. 

Ubytování: Pension Anich, ve středu vesnice Natz, cca 8 km ze sjezdu z dálnice u zastávky skibusu do 

oblasti Gitschberg/Jochtal. V blízkosti je obchod, banka. Pension nabízí ubytování v komfortních dvou 

až čtyřlůžkových pokojích se sociálním zařízením. V pensionu je úschovna lyží, společenská místnost, 

a má i parkoviště pro autobus.  

Strava polopenze: snídaně bufet, večeře menu: předkrm, hlavní jídlo, zákusek, salát.  

Po večeři se může skupina bavit v jídelně, nebo posedět na baru, nebo ve spol. místnosti. 

Hlavní nástupní místo Praha: Možno nástupu na trase Praha – Tábor – České Budějovice. 

  

 

Dospělí Os. na 3. lůžku Dítě do 12 let Příplatek jednolůžkový pokoj 

8.980,- 8.580,- 7.900,- +1000 ,- 
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Cena: zahrnuje: 4x ubytování v pokojích se soc. zařízením, 4 x polopenzi, dopravu do Itálie a 

dopravu k lyžařským terénům, průvodce, pojištění CK proti úpadku. 

Cena je kalkulovaná při obsazení zájezdu 40 osob a více, při účasti 35 osob je příplatek 300 Kč  

Cena nezahrnuje: cca 1,20 EURO místní poplatek za den, nápoje k večeři, platí se v hotovosti 

na místě, skipas, cestovní pojištění. 

Skipas: Návrh programu lyžování: Kronplatz, Plose, Speikboden, Ratschings. 

platba skipasů na místě v EURO 

Cena skipasů: se slevou pro dospělý 180,- Euro, Jun. nar. po 26.11.2006 cena 141,- Euro, Sen. nar. 

před 26.11.1955 cena 162,- Euro. Střediska: Kronplatz, Plose, Klausberg, Ratschings. 

  

 

V Natzu se pořádají pro turisty v místním obchodě každý čtvrtek a pátek ochutnávky místních 

produktů, což naši klienti využívají pro nákup suvenýrů. Každý týden se pořádá v Natzu také 

“Fackelwanderung“ s ochutnávkou Glúhwein.  

S našimi klienty jezdíme 1 x za pobyt do Brixenu – do Aquaparku-vstup cca 10 euro. 
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