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ZÁKLADNÍ INFORMACE  
UBYTOVÁNÍ
	 U	standardních	pobytů	je	délka	ubytování	na	7	nocí	
od	soboty	do	soboty,	výjimečně	od	neděle	do	nedě-
le,	nebo	na	5	nocí	od	neděle	do	pátku.	U	všech	pobytů	
je	možné	nastoupit	ubytování	až	v	odpoledních	či	ve-
černích	hodinách.	
	 Agentura,	 kde	 si	 klient	 vyzvedává	 klíče,	 není	 po-
vinna	 je	 vydat	 v	 jiné	době	 (především	dříve),	 než	 je	
stanoveno	v	pokynech	na	cestu.	V	případě	zpoždění	
je	třeba	upozornit	pořádající	cestovní	kancelář.	
	 CK	neodpovídá	za	eventuální	neposkytnutí	služeb	
způsobené	opožděným	příjezdem.	
	 Klienti	jsou	povinni	opustit	ubytování	ve	stanove-
ný	den	v	ranních	či	dopoledních	hodinách	opět	uve-
dených	v	odjezdových	pokynech.	

APARTMÁNY
	 Naše	CK	se	ve	spolupráci	s	partnerem	v	Itálii	snaží	
popsat	typy	 jednotlivých	kapacit	co	možná	nejpřes-
něji	 (skladba	a	 typy	 lůžek),	 i	 tak	 jsou	ale	drobné	od-
lišnosti	možné	a	cestovní	kancelář	nemůže	přidělení	
odlišné	typologie	vždy	zcela	ovlivnit.	
	 U	apartmánů	typu	BILO	a	TRILO	jsou	jednotlivé	po-
koje	od	 sebe	odděleny	 zdí,	 zatahovací	 stěnou	nebo	
pouze	skříněmi,	které	nemusí	dosahovat	až	ke	stropu.	
Všechny	 apartmány	 jsou	 rodinného	 charakteru	 a	 již	
při	rezervaci	je	potřeba	si	ověřit,	zda	jednotlivé	ložni-
ce	mají	palandy	nebo	jednotlivá	lůžka.	
	 V	 několika	 rezidencích	 se	 vyskytují	 vícepatrové	
apartmány,	 kde	 jednotlivé	 místnosti	 nejsou	 oddě-
leny	 dveřmi	 a	 proto	 je	 potřeba	 při	 rezervaci	 ověřit	
typ	apartmánu.	Některé	 rezidence	mají	více	vchodů	
a	 není	 proto	 v	 našich	 silách	 zajistit,	 aby	 apartmány	
byly	vedle	sebe.	
	 MONO -	1	místnost,	BILO -	2	místnosti,	TRILO -	3	míst-
nosti,	QUADRI	-	4	místnosti	v	apartmánu
	 Číslovka	 za	 typem	apartmánu	označuje	počet	 lů-
žek	v	apartmánu,	přistýlka	 je	možná	pouze	v	někte-
rých	případech	a	za	příplatek.	Teplota	v	apartmánech	
nebo	pokojích	dle	italských	norem	nepřesahuje	22̊C.

VYBAVENÍ APARTMÁNU
	 Pokud	není	uvedeno	jinak,	apartmány	nejsou	vyba-
veny	ručníky,	povlečením,	utěrkami,	mycími	ani	hygie-
nickými	potřebami.	
	 U	některých	ubytovacích	 kapacit	 je	možno	 si	 ob-
jednat	povlečení	a	ručníky	při	rezervaci	zájezdu	v	CK	
za	příplatek	placený	na	místě	v	€.	
	 Elektrické	 zásuvky	 se	mohou	 lišit	 v	 některých	 ka-
pacitách	 od	 českých,	 doporučujeme	 vzít	 si	 s	 sebou	
redukci.

HOTELOVÉ POKOJE
	 1/1	-	jednolůžkový	pokoj,	1/2	-	dvoulůžkový	pokoj,	

1/3	-	třílůžkový	pokoj,	1/4	-	čtyřlůžkový	pokoj	
	 Přistýlka	znamená	3.	a	4.	 lůžko	ve	1/3	a	1/4	pokoji	
a	může	to	být	pevné	lůžko	nebo	případně	rozkládací.	
Ve	čtyřlůžkovém	pokoji	může	být	i	patrová	postel	(pa-
landa)	nebo	rozkládací	gauč	pro	2	osoby.	Ve	třílůžko-
vém	a	čtyřlůžkovém	pokoji	(mimo	pokojů	typu	suite)	
spí	všechny	osoby	v	jedné	místnosti.

VYBAVENÍ HOTELOVÉHO POKOJE
	 Ke	 standardnímu	 vybavení	 patří	 ručníky	 a	 povle-
čení.	 Dále	 se	 vybavení	 liší	 podle	 kategorie	 hotelu.	
Dětská	postýlka	je	za	příplatek	(pokud	není	zahrnuta	
v	ceně).	Přesné	informace	naleznete	vždy	u	konkrétní	
ubytovací	kapacity.

PARKOVÁNÍ
	 Apartmán/rezidence:	 pokud	 je	 parkování	 zajiště-
no,	jedná	se	vždy	o	1	parkovací	místo	na	apartmán
	 Hotel: je-li	zajištěno,	jedná	se	obvykle	o	parkoviště	
s	omezeným	počtem	míst	u	hotelu.	
	 U	rezidencí	v	centru	města	nemusí	být	vždy	vyhraze-
né	parkoviště	a	CK	není	povinna	zajistit	parkovací	místa.

DELEGÁTSKÉ SLUŽBY
	 Delegát	 na	 místě	 není	 zajištěn,	 pro	 klienty	 je	
k	dispozici	asistenční	služba	cestovní	kanceláře	v	ČR	
na	mobilním	 čísle	 uvedeném	 v	 pokynech	 na	 cestu,	
která	 se	 Vám	 v	 případě	 nutnosti	 bude	 snažit	 po-
moci.	 V	 průběhu	 pobytu	 lze	 nově	 vzniklé	 poruchy	
v	apartmánu	(prasklá	žárovka,	prázdná	plynová	bom-
ba...)	 odstranit	 pouze	 v	 úředních	 hodinách	 místní	
agentury	nebo	recepce.	Služba	CK	je	rovněž	omezena	
úředními	hodinami.	

SKIPASY
	 Ve	všech	lyžařských	střediscích,	kde	mají	děti	urči-
té	věkové	kategorie	skipas	zdarma,	je	čerpání	tohoto	
skipasu	 podmíněno	 doprovodem	 jednoho	 z	 lyžují-
cích	 rodičů	nebo	dle	střediska	dospělé	osoby,	která	
si	zakoupí	stejný	typ	skipasu	i	co	do	počtu	dní.	Když	
jsou	v	katalogu	uvedeny	ceny	skipasů	v	Kč,	platí	tyto	
ceny	pouze	při	objednání	skipasů	v	CK	spolu	s	ubyto-
váním.	Kde	jsou	ceny	uvedeny	v	€,	zakupuje	si	klient	
tyto	skipasy	sám	na	místě.	Zde	je	potřeba	fotografie	
(nebo	osobní	doklad	s	fotkou)	a	vratná	kauce	za	ski-
pas	je	uvedena	u	každého	střediska.	Vícedenní	skipa-
sy	lze	čerpat	pouze	ve	dnech	následujících	za	sebou	
bez	přerušení.

ZÁVĚREČNÝ ÚKLID V APARTMÁNECH
	 Klient	musí	VŽDY	uklidit	kuchyňský	kout	a	vynést	
odpadky.	 U	 většiny	 ubytovacích	 kapacit	 závěrečný	
úklid	není	 zahrnut	 v	 ceně	ubytování	 a	klient je po-
vinen	 uhradit	 tento	 poplatek	 na	místě	 v	 €.	 Ve	 výji-
mečných	 případech	 (a	 to	 pouze	 je-li	 tato	 možnost	
v	 nabídce	 výslovně	 uvedena)	 může	 klient	 provést	
kompletní	 úklid	 celého	 apartmánu	 vhodnými	 čisti-
cími	prostředky	sám.	CK	nemůže	ovlivnit	výši	částky	
závěrečného	úklidu,	ta	je	pevně	stanovena	majitelem	
objektu	nebo	 italskou	agenturou.	V	 Itálii	 je	 také	po-
vinné	třídit	odpad.

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY
	 neboli	 služby	na	objednávku	 -	 je	nutné	objednat	
při	 rezervaci	 zájezdu,	 přestože	 u	 některých	 platba	
probíhá	až	v	místě	pobytu	v	€	(například	garáž,	povle-
čení,	dětská	postýlka...).

VRATNÁ KAUCE
	 Poplatek,	který	klient	skládá	na	místě	pobytu	jako	
garanci,	 že	 apartmán	bude	předán	po	 skončení	po-
bytu	 ve	 stejném	 stavu,	 jako	 byl	 převzat	 na	 začátku	
pobytu.	Částka	vratné	kauce	 je	odlišná	dle	 jednotli-
vých	ubytovacích	kapacit.	Při	ukončení	pobytu	v	den	
odjezdu	vám	bude	kauce	vrácena,	pokud	majitel	ob-
jektu	nezjistí	žádné	poškození	zařízení.	V	případě	nut-
nosti	se	z	kauce	také	strhává	penále	za	nedostatečně	
uklizený	apartmán.	

SPOTŘEBA 
	 Jedná	 se	 o	 poplatek	 za	 spotřebu	 plynu,	 vody	
a	elektřiny	při	pronájmu	apartmánu.	Zda	je	spotřeba	
v	ceně	či	nikoli	najde	klient	v	kolonce	cena	zahrnuje/
cena	nezahrnuje.	

ZVÍŘATA
	 Nejsou	povolena,	pokud	není	v	nabídce	uvedeno	
jinak,	na	vyžádání	ověříme.	

WELLNESS CENTRA
	 Do	bazénů	 je	ve	většině	případů	povinná	koupa-
cí	 čepice	 (běžně	 je	 možné	 si	 ji	 zapůjčit	 či	 zakoupit	
na	místě).	Dětem	do	18	let	je	většinou	povolen	vstup	
pouze	v	doprovodu	rodičů.	Vstup	do	bazénů	či	wel-
lness	center	může	být	omezen	věkem	(informujte	se	
v	CK	na	 konkrétní	 kapacitu).	Možnost	 vstupu	 se	 řídí	
otevírací	dobou.	Povinné	může	být	i	zapůjčení	župa-
nu	či	přezůvek.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
	 Není	 zahrnuto	 v	 ceně.	 Doporučujeme	 klientům,	
aby	 se	 připojistili	 u	 naší	 CK,	 která	 nabízí	 komplexní	
cestovní	pojištění	(pojištění	léčebných	výloh,	úrazové	
pojištění,	pojištění	odpovědnosti	 za	 škodu,	STORNO	
zájezdu)	od	pojišťovny	Allianz.	
	 Info	o	cenách	v	 	CK	a	na	www.consultour.cz/ces-

tovni-pojisteni/html.

TURISTICKÝ POPLATEK - POBYTOVÁ TAXA 
	 Upozorňujeme	 klienty,	 že	 turistický	 poplatek	 se	
již	platí	téměř	ve	všech	střediscích.	Výše	poplatků	se	
v	jednotlivých	městech	liší,	vždy	záleží	na	dané	obci	
a	konkrétní	ubytovací	kapacitě.	
	 Tento	 poplatek	 je	 klient	 povinen	 vždy	 hradit	
na	místě	v	€.	Částky	se	pohybují	od	0,50	€/os./den	až	
po	3	€/os./den.	

Více než 900 ubytovacích zařízení

www.consultour.cz
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při složení zálohy 50 % do 15. 10. 2017
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FREE SKI VAL DI SOLE
09/12 - 24/12 2017 FREE SKI celé Val di Sole  a 07/04 - 15/04 2018 Free ski Passo Tonale/Ponte di Legno 
a Madonna di Campiglio / Pinzolo = cena za osobu na 4 až 7 nocí včetně skipasu Superskirama. 

Hotely *** - Val di Sole 

FREE SKI - u všech uvedených ubytovacích kapacit je v ceně lyžařská permanentka.

Více informací o poloze a přesný popis s fotografiemi 
hotelů najdete na www.consultour.cz. 
Uvedené ceny jsou vždy stanoveny za dospělou osobu 
na řádném lůžku. 

HOTELY ***
09/12-17/12 16/12-24/12 

 4 noci +
3 dny skipas 

 5 nocí +
4 dny skipas 

6 nocí +
5 dní skipas 

 7 nocí +
6 dní skipas 

 4 noci +
3 dny skipas 

 5 nocí +
4 dny skipas 

6 nocí +
5 dní skipas 

 7 nocí +
6 dní skipas 

Hotel Almazzago - Almazzago  9400 11100 12900 14800 9400 11100 12900 14800
htl. Cova - Pellizzano  7400 8900 10300 11800 7400 8900 10300 11800
htl. Arcangelo - Pellizzano 8400 10100 11700 13300 9400 11400 13300 15300
htl. Niagara - Ossana 6800 8200 9300 10700 6800 8200 9300 10700
htl. Holiday - Monclassico 9200 11200 13200 15000 9200 11200 13200 15000
Hotel Panggrazzi - Fucine 9000 10500 12000 13300 9000 10500 12000 13300

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
 skipas Superskirama
Cena  nezahrnuje:  nápoje k večeři  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)

Orientační mapa polohy lyžařských středisek
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Třípatrová rezidence na strategickém místě u lanovky v Marillevě 900. Ceny platí při 
plném obsazení apartmánu, kalkulace při menším počtu osob v apartmánu na vy-
žádání v CK. Více informací a popis apartmánů najdete na www.consultour.cz.

Ubytování v rezidencích Artuik, Copai a Sole Alto. Ceny platí při plném obsazení 
apartmánu, kalkulace při menším počtu osob v apartmánu na vyžádání v CK. Více 
informací a popis apartmánů najdete na www.consultour.cz.

TERMÍN  MONO 2
STANDARD 

BILO 4
STANDARD 

BILO 4
SUPERIOR 

09/12-17/12 8700 6700 7300
16/12-24/12 8900 6900 7500

TERMÍN  MONO 3 MONO 4 BILO 4 BILO 5 BILO 6 TRILO 6

09/12-24/12 6700 6400 7000 6400 6200 6600

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  skipas Superskirama 6 dní 
Cena  nezahrnuje:  závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 35 €/MONO 3/4, 
45 €/BILO 4/5, 50 €/BILO 5/6 a 60 €/TRILO a QUADRI (úklid kuchyňského koutu 
a vynesení odpadků je povinností klienta)  povlečení - vlastní nebo lze objednat 
předem za 8 €/os.  ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 7 €/os.  vratná 
kauce - 100 €/apt.  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě v €) 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  skipas Superskirama 6 dní  
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 40 €/MONO, 45 €/
BILO STANDARD, 50 €/BILO SUPERIOR (vynesení odpadků a úklid kuchyňského 
koutu je povinností klienta, jinak zaplatí poplatek 50 €)  vratná kauce 100 €/
apt.  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)

Rezidence Kristall - Marilleva 900 Rez. Artuik / Copai / Sole Alto - Marilleva 1400
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Více informací a ubytovacích kapacit nawww.consultour.cz



FREE SKI VAL DI FIEMME
02/12 - 22/12 2017 a 17/03 - 07/04 2018 = cena za osobu na 4 až 7 nocí včetně skipasu Fiemme - Obereggen. 
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TERMÍN  DOSPĚLÁ 
OSOBA 

JUNIOR 
nar. po 30/11/2001

DÍTĚ 
nar. po 30/11/2009

09/12-24/12 7000 7000 3400

TERMÍN  TRILO 6/9 QUADRI 7 
02/12-22/12 (4 noci, 4 dny skipas) 4800 4700
02/12-22/12 (5 nocí, 4 dny skipas) 5100 4900
02/12-22/12 (6 nocí, 5 dní skipas) 6200 6000
02/12-22/12 (7 nocí, 6 dní skipas) 7300 7100
17/03-07/04 (7 nocí, 6 dní skipas) 8700 8400

TERMÍN  BILO 2 BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8
02/12-22/12 (4 noci, 4 dny skipas) 6000 5000 4900 4800
02/12-22/12 (5 nocí, 4 dny skipas) 6500 5300 5200 5000
02/12-22/12 (6 nocí, 5 dní skipas) 7600 6400 6300 6200
02/12-22/12 (7 nocí, 6 dní skipas) 8900 7600 7500 7400
17/03-07/04 (7 nocí, 6 dní skipas) 11400 9600 8900 8600

TERMÍN  MONO 2 BILO 3 BILO 4 BILO 5 TRILO 6 

09/12-17/12 9300 8400 8600 8200 8300
16/12-24/12 10500 9300 9300 8800 8900
07/04-15/04 9800 8900 9100 8700 8800

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  skipas Super- 
skirama 6 dní 
Cena nezahrnuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny - povinná platba na místě 
40 €/apt.  povlečení, ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 15 €/os. 

 závěrečný úklid - provádí klient sám nebo uhradí poplatek 40 €/MONO, 45 €/
BILO, 50 €/TRILO, 60 €/TRILO 2 WC a 70 €/QUADRI (vynesení odpadků a úklid 
kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce 100 €/apt.  povinný 
příplatek + 1.700 Kč/týden/ za BILO 3/4 v rezidencích La Baita, Larici a Splendor 

 povinný příplatek + 3.400 Kč/týden za TRILO 8 a QUADRI v rezidenci Casina 
/ Splendor  povinný příplatek za garáž - 45 €/týden v rezidencích Villa Gaia 
a La Baita  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)  neobsazené 
lůžko v apartmánu 3.400 Kč/týden 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  skipas Superskirama 6 dní 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě - 30 €/apt. (úklid 
kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)  vratná kauce 
200 €/apt.  parkovací místo  doprava  pobytová taxa (povinná platba 
na místě)   
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Ubytování v jednoduše zařízených a funkčních 
apartmánech v různých vzdálenostech od sva-
hu. Minimální obsazenost: MONO 3 osoby, BILO 
4 osoby, TRILO 5 osob a QUADRI 7 osob. Při 
menším počtu osob v apartmánu se neobsaze-
ná lůžka vždy doplácejí. 
Více informací najdete na www.consultour.cz 
a popis apartmánů sdělíme při rezervaci. 

Apartmány Folgarida 

Rezidence Adamello a Tonale 3 - Passo Tonale
TERMÍN  MONO 3 MONO 4  BILO 4  TRILO 5 TRILO 6 QUADRI 8 

09/12-24/12 7500 6500 6800 6500 6100 5700
07/04-15/04 8000 7000 7300 7000 6600 6200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  skipas Superskirama 6 dní 
Cena  nezahrnuje:  závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/MONO a BILO, 
55 €/TRILO (úklid kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností klienta) 

 povlečení - vlastní nebo lze objednat předem 10 €/os.  povlečení + ručníky + 
utěrky - vlastní, nebo lze objednat předem 15 €/os.  vratná kauce 100 €/apartmán 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)

Jednoduché a funkční apartmány pro 3 až 8 osob v blízkosti sjezdovek 
ve středisku Passo Tonale. Ceny platí při plném obsazení apartmánu, kalku-
lace při menším počtu osob v apartmánu na vyžádání v CK. Více informací 
a popis apartmánů najdete na www.consultour.cz.

Oblíbená rezidence blízko centra 
Madonny di Campiglio. 
Ceny platí při plném obsazení 
apartmánu, kalkulace při menším 
počtu osob v apartmánu na vyžá-
dání v CK. 
Více informací a popis apartmánů 
najdete na www.consultour.cz. 
UPOZORNĚNÍ: nelze garantovat 
parkovací místo - nutné uhradit 
veřejné parkoviště.

Rez. Des Alpes 2 *** - Madonna di C.

Komfortní apartmány ve vzdálenosti 800 m od skiareálu s krásným výhledem na La-
gorai. Ceny platí při plném obsazení apartmánu, neobsazená lůžka v apartmánu se 
vždy doplácejí.  Více informací a popis apartmánů najdete na www.consultour.cz.

Rezidence Le Plejadi *** - Cavalese 
Rezidence se nachází v historickém centru Cavalese přibližně 900 m od vleků. 
Ceny platí při plném obsazení apartmánu, neobsazená lůžka v apartmánu se vždy 
doplácejí.  Více informací a popis apartmánů najdete na www.consultour.cz.

Rezidence Negritella *** - Cavalese 

Cena  za  osobu  zahrnuje:  ubytování v apartmánu  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  1 garáž/apartmán  skipas Fiemme - Obereggen 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/BILO, 65 €/TRILO 
a 75 €/QUADRI (úklid kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností 
klienta)  vratná kauce 200 €/apartmán  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)  neobsazené lůžko + 3.400 Kč/pobyt  

Cena  za  osobu  zahrnuje:  ubytování v apartmánu  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  1 garáž/apartmán  skipas Fiemme - Obereggen 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 65 €/TRILO a 75 €/
QUADRI (úklid kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností klienta) 

 vratná kauce 200 €/apartmán  doprava  pobytová taxa (povinná platba 
na místě)  neobsazené lůžko + 2.700 Kč/pobyt  

Více informací a 
ubytovacích kap

acit na

www.consultou
r.cz



FREE SKI ALTA VALTELLINA
02/12 - 23/12 2017 a 07/04 - 28/04 2018 = cena za osobu na 7 nocí včetně skipasu 
Livigno nebo Bormio, Cima Piazzi - San Colombano, Santa Caterina 6 dní.  

Ubytování v privátních apartmánech po celém Livignu v různých 
vzdálenostech od centra a sjezdovek. Ceny jsou platné při plném ob-
sazení apartmánu. Více informací o ubytování včetně fotek zašleme 
při rezervaci.  

APARTMÁNY LIVIGNO KOMFORT

TERMÍN  MONO 2 BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 
02/12-09/12 6300 6900 6500 6400 6700 6100 6000
09/12-16/12 7100 7900 7100 6900 7400 6700 6600
16/12-23/12 6300 6900 6500 6400 6700 6100 6000
07/04-14/04 7100 7900 7100 6900 7400 6700 6600
14/04-28/04 6300 6900 6500 6400 6700 6100 6000

Cena  za  osobu  zahrnuje:  ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  skipas Livigno 6 dní 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 48 €/MONO, 60 €/BILO a 70 €/
TRILO (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta - pokud 
neuklidí, zaplatí penále)  vratná kauce 200 €/apt.  doprava  garáž 50 €/týden  dětská 
postýlka 35 €/týden  malá zvířata 50 €/týden

Apartmány Livigno KOMFORT *** / EXCLUSIVE a TOP CLASS **** 

6

APARTMÁNY LIVIGNO TOP CLASS/EXCLUSIVE 

TERMÍN  MONO 2 BILO 2 BILO 3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6 
02/12-09/12 7400 8100 7300 7100 7500 6800 6600
09/12-16/12 8400 9300 8200 7900 8400 7500 7300
16/12-23/12 7400 8100 7300 7100 7500 6800 6600
07/04-14/04 8400 9300 8200 7900 8400 7500 7300
14/04-28/04 7400 8100 7300 7100 7500 6800 6600
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Více informací a ubytovacích kapacit nawww.consultour.cz

TERMÍN  CENA ZA OS. 
SE SKIPASEM

NEOBSAZENÉ 
LŮŽKO

02/12-09/12 5200 -
09/12-16/12 6400 2700
16/12-23/12 6700 4000
07/04-14/04 7000 4000
14/04-21/04 6500 4000
21/04-28/04 5900 2000

TERMÍN  CENA ZA OS. 
SE SKIPASEM

NEOBSAZENÉ 
LŮŽKO

02/12-09/12 5200 - - -
09/12-16/12 6400 - - -
16/12-23/12 6400 - - -
07/04-14/04 6900 4000
14/04-21/04 6500 4000
21/04-28/04 5900 2000

Rezidence se nachází v zóně San Rocco, jen 30 m od vleku Amerikan a 150 m od la-
novky Carosello 3000.

Bait dal Temp - Livigno 
Apartmány se nachází ve Via Florin pouhých 50 m od vleku Amerikan, který je napo-
jen na lanovku Carosello 3000. 

Baita Morena - Livigno 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  skipas Livigno 6 dní 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/apartmán (úklid 
kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)  vratná kauce 
150 €/apartmán  doprava  wi-fi 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  skipas Livigno 6 dní 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/apartmán (úklid 
kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)  vratná kauce 
150 €/apartmán  doprava  wi-fi 

NOVINKA

TERMÍN  MONO 2 BILO 4

02/12-23/12

5700 4800

TRILO 5 TRILO 6

4600 4200

Apartmány Rosengarden najdete v klidném prostředí blízko centra, lanovek a tra-
tí pro běžkaře. Ceny platí při plném obsazení apartmánu. Více informací a popis 
apartmánů najdete na www.consultour.cz.

Apartmány Rosengarden - Isolaccia 
Rezidence Casa Martinelli je umístěná v centru vesnice, na slunném a klidném místě 
jen 100 m od sjezdovek a 8 km od Bormia. Ceny platí při plném obsazení apartmánu. 
Více informací a popis apartmánů najdete na www.consultour.cz.

Casa Martinelli - Isolaccia 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid (úklid kuchyňského 
koutu a vynesení odpadků je povinností klienta nebo za poplatek 30 €/apt.) 

 skipas Bormio, Cima Piazzi - San Colombano, Santa Caterina 6 dní 
Cena nezahrnuje: vratná kauce 100 €/apt.  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě) 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování v apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  závěrečný úklid (úklid kuchyňského koutu a vynesení 
odpadků je povinností klienta)  povlečení, ručníky  wi-fi  skipas Bormio, 
Cima Piazzi - San Colombano, Santa Caterina 6 dní 
Cena nezahrnuje: vratná kauce 100 €/apartmán  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě)

TERMÍN  BILO 3 BILO 4 

02/12-23/12

6000 5000

TRILO 5 TRILO 6 

4900 4400
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MARILLEVA / FOLGARIDA 

VAL DI SOLE 
Praha - München - autostráda A22 (Brennero Modena / EXIT SS42 - San Michele Mezzo-
corona) - Cles - Male - Val di Sole
Val di Sole, neboli „Slunečné údolí“, je jednou z nejrozsáhlejších oblastí italských Dolomit, které se rozprostí-
rá západně od Bolzana na rozhraní Trentina a Lombardie. Lyžovat se dá na více než 340 km upravených ly-
žařských tratí všech náročností v těchto střediscích: Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Passo Tonale (celoroční lyžování na ledovci Presena),  
Marilleva/Folgarida, Pinzolo, Pejo, Monte Bondone. Každé z těchto středisek má svou permanentku, kromě toho lze v každém ze středisek zakoupit 
různě kombinované typy skipasů nebo můžete využít skipas pro celou oblast Superskirama (neomezený skipas do všech středisek). V rámci tohoto 
skipasu můžete navštívit i 50 km vzdálené středisko Paganella (u odbočky z dálnice Mezzocorona) a také Folgarii a Monte Bondone. Můžete si zalyžovat 
i na nejznámější sjezdovce pro závody Světového poháru „3-Tre“. Celá oblast Val di Sole disponuje více než 140 přepravními zařízeními s hodinovou 
přepravní kapacitou 80.000 lyžařů. Kromě zaručeného slunečného počasí a kvalitních moderních lyžařských terénů si přijdou na své určitě nejen 
milovníci běžkařských terénů u Madonny di Campiglio, ale také vyznavači aktivního odpočinku. Díky neustálé modernizaci přepravních zařízení, 
umělému zasněžování a cenové dostupnosti byla v minulých letech nejvíce navštěvovanou lyžařskou oblastí z celé Itálie.

900 - 2.585 m

Podrobné skimapy na

www.consultour.cz
740 km

z Prahy

VZDÁLENOST MEZI JEDNOTLIVÝMI STŘEDISKY VAL DI SOLE
STŘEDISKO Passo Tonale Ponte di Legno Marilleva 900 Folgarida Pejo Madonna di Campiglio Pinzolo Cogolo
Passo Tonale - 10 17 25 20 35 46 17
Ponte di Legno 10 - 27 35 30 45 56 27
Marilleva 900 17 27 - 8 11 22 29 8
Folgarida 20 35 8 - 23 10 21 18
Pejo 25 30 15 23 - 34 45 4
Madonna di Campiglio 35 45 22 10 34 - 11 30
Pinzolo 46 56 29 21 45 11 - 41
Cogolo 17 27 8 18 4 30 41 -

Mezi těmito středisky jezdí skibus (není pravidlem, že je v ceně lyžařské permanentky). Informace o časech odjezdů v informačních střediscích 
v místě ubytování. Údolí Val di Sole začíná ve vzdálenosti 50 km od dálnice (odbočka 15 km před Trentem).

Středisko Marilleva/Folgarida se rozprostírá na severním svahu Val di Sole a od začátku prosince až do Velikonoc 
zde na 50 km sjezdových tratí najdou zábavu i méně zdatní lyžaři, které láká odpočinek na terasách pro slunění. 
Středisko Marilleva/Folgarida je propojeno se světoznámou Madonnou di Campiglio systémem lanovek a vleků, 
a dohromady tvoří lyžařský komplex, kde je možné na skipas „Superskirama“ využít více než 120 km sjezdových 
tratí. Kdo nestihl lyžovat přes den, může zkusit tyto tratě při umělém osvětlení ve večerních hodinách. Skiareály 
Marilleva - Folgarida a Madonna di Campi-
glio jsou dosažitelné také kabinkou (8 míst) 
z vesnice Daolasa-Commezzadura, kam se 
lyžaři mohou pohodlně dopravit i vlakem 
Dolomiti Express. Pro děti jsou připraveny 
4 lyžařské školy. Celková přepravní kapacita 
je 33.800 lyž./hod.

Více ubytovacích kapacit nawww.consultour.cz
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Tento rodinný hotel se nachází v klidné části Cusiana, asi 200 m 
od hlavní silnice. Zrekonstruované pokoje jsou velmi stylově 
a vkusně zařízeny. 
Vybavení a služby: 25 pokojů, recepce, bar, restaurace, pizze-
rie, snídaňový sál, výtah, parkoviště, garáž, lyžárna
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 přistý-
lek, vlastní sociální zařízení, TV, fén, balkon 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře vý-
běrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 4,5 km od lanovky Marilleva 900, 13 km od Passo 
Tonale, 100 m od centra

Apartmány Tomaselli se nacházejí v různých rezidencích ve vesnicích Pellizzano, Cusiano a Ossana. 
Ubytování: v prostorných moderních apartmánech s vlastním sociálním zařízením; BILO 4 - obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem; TRILO 6 - obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice se dvěma 
samostatnými lůžky nebo palandou; QUADRI 8 - obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským 
koutem, ložnice s manželským lůžkem, 2x ložnice se dvěma samostatnými lůžky nebo palandou
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 3,5 km od Marillevy 900, 100 - 250 m od zastávky skibusu, 15 km od Passo Tonale

TERMÍN
osoba

ve dvoulůžkovém 
pokoji

osoba 
ve třílůžkovém 

pokoji

osoba 
ve čtyřlůžkovém

pokoji 

osoba
v pokoji

SUITE (4 os.) 
23/12-30/12 9300 7800 7000 9300
30/12-06/01 13100 10900 9800 13100
06/01-10/02 8400 7500 7000 8800
17/02-03/03 8400 7500 7000 8800
10/03-31/03 8400 7500 7000 8800

CASA DELLE MARGHERITE - PELLIZZANO
TERMÍN BILO 4 BILO 5 TRILO 6 QUADRI 8
02/12-23/12 12300 13200 15300 20000
19/12-26/12 12300 13200 15300 20000
26/12-02/01 26600 29900 39900 53200
02/01-06/01 (4 noci) 12000 13300 17300 20000
06/01-27/01 12300 13200 15300 20000
27/01-03/02 13500 15000 17500 21100
03/02-24/02 15300 17000 19800 25000
24/02-03/03 13500 15000 17500 21100
03/03-21/04 12300 13200 15300 20000

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny  dětská 
postýlka (na vyžádání při rezervaci) 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/BILO, 60 €/TRILO/QUADRI 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce -100 €/
apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: povlečení, ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 12 €/os.  vstup 
do wellness centra v Casa delle Margherite je přístupné i klientům, kteří bydlí v ostatních 
rezidencích: pouze bazén - 5 €/os./vstup, celé wellness (sauna, turecké lázně, vířivka, relaxační 
zóna) - 10 €/os./vstup  wi-fi - 15 €/týden

Hotel Niagara *** - Cusiano di Ossana

Apartmány Tomaselli & Casa delle Margherite - Pellizzano / Cusiano
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APARTMÁNY TOMASELLI - PELLIZZANO, CUSSIANO, OSSANA
TERMÍN BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8
02/12-23/12 11700 13700 17700
19/12-26/12 11700 13700 17700
26/12-02/01 26600 36600 53200
02/01-06/01 (4 noci) 11300 16300 20000
06/01-27/01 11700 13700 17700
27/01-03/02 12300 15300 19500
03/02-24/02 14200 18000 23000
24/02-03/03 12300 15300 19500
03/03-21/04 11700 13700 17700
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Komfortní rodinný hotel leží u hlavní silnice ve Fucine, smě-
rem na Passo Tonale. 
Vybavení a služby: recepce, vstupní hala, hotelový sejf, bar, 
restaurace, společenská místnost s krbem a TV, výtah, spo-
lečenská místnost pro děti, wellness centrum (bazén s proti-
proudem, sauna, pára, Kneippova terapie, relaxační zóna, hyd-
romasáže, malé fitness centrum), lyžárna, parkoviště, garáž
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlek, vlastní 
sociální zařízení, TV/SAT, telefon, fén
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře vý-
běrem z menu a zeleninový bufet
Vzdálenosti: 2 km od Vermiglia, 9 km od Passo Tonale, 5 km 
od Marillevy 900, 50 m od zastávky skibusu, 100 m od centra 
vesnice

Třípatrová rezidence leží na strategickém místě u lanovky v Marillevě 900.
Vybavení a služby: recepce, společenská místnost, terasa, hala, bar/restaurace, lyžárna, výtah, parkoviště, 
garáže
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem; MONO 2 - obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a vyklápěcím dvoulůžkem nebo rozkládacím gaučem pro 2 osoby, možnost 
1 přistýlky (za poplatek); BILO 4 STANDARD - obývací pokoj s kuchyňským koutem a vyklápěcím dvou-
lůžkem nebo rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s palandou, možnost 1 přistýlky (za poplatek); 
BILO 4 SUPERIOR - novější apartmány, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 vyklápěcími lůžky, man-
želská ložnice, parkovací místo v garáži v ceně, možnost 1 přistýlky (za poplatek) 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 80 m od lanovky, 800 m od vesnice Mezzana

TERMÍN dospělá osoba 
na řádném lůžku 

dítě do 5 let
na 3. a 4. lůžku 

dítě 6 - 8 let
na 3. a 4. lůžku 

dítě 9 -12 let
na 3. a 4. lůžku 

06/12-10/12 (4 noci) 6800 1400 4000 5600
23/12-30/12 12800 2400 7600 10600
26/12-02/01 14100 2400 8400 11700
02/01-07/01  (5 nocí) 9900 1700 5900 8200
07/01-03/02 9300 2400 5900 8200
03/02-10/02 10700 2400 6300 8800
10/02-17/02 11100 2400 6600 9200
17/02-10/03 10700 2400 6300 8800
10/03-31/03 9300 2400 5900 8200
31/03-02/04 (3 noci) 5100 1000 3000 4200

TERMÍN MONO 2 BILO 4 
STANDARD

BILO 4 
SUPERIOR

02/12-09/12 8100 10300 13000
09/12-16/12 10900 13000 15700
16/12-23/12 11400 13500 16200
23/12-30/12 14500 16700 19500
30/12-06/01 23700 30600 33400
06/01-27/01 11400 13500 16200
27/01-03/02 12600 15100 17800
03/02-10/02 13700 16200 19000
10/02-24/02 14000 16700 19500
24/02-03/03 13700 16200 19000
03/03-10/03 11200 13400 16200
0/03-07/04 10900 13000 15700

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup do wellness centra  wi-fi ve společných 
prostorech
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: plná penze - 14 €/os/den  plná penze pro děti - 10 €/os/den  jednolůžkový pokoj + 
700 Kč/os./noc  pokoj SUPERIOR + 500 Kč/os./noc 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky 
 parkoviště (pro BILO 4 SUPERIOR garáž)  dětská postýlka do 3 let (na vyžádání předem)

Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 40 €/MONO, 45 €/BILO STANDARD, 50 €/BILO 
SUPERIOR (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta, jinak zaplatí poplatek 
50 €)  vratná kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)  
Příplatky: povlečení a ručníky navíc - 10 €/os.  přistýlka pro děti do 8 let - zdarma  přistýlka pro děti 
starší 8 let - 1.400 Kč/týden  garáž - 25 €/týden (na vyžádání)  malá zvířata - 50 €/týden 

Hotel Pangrazzi *** - Fucine

Rezidence Kristall - Marilleva 900
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Jednoduše a funkčně vybavené apartmány v betonové rezidenci přímo u sjezdovky v centru 
lokality Marilleva 1400. Součástí této rezidence je i krytý bazén (za poplatek). 
Ubytování: apartmány s vlastním soc. zařízením a kuchyňským koutem, jednotlivé místnosti zde 
mohou být odděleny pouze zatahovací stěnou, nebo skříněmi, které nedosahují až ke stropu 
a u většiny apartmánů je alespoň jedna palanda, k dispozici jsou apartmány typu MONO 2/4, 
BILO 4/5/6 a TRILO 6/7
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: v centru střediska, u sjezdovky

TERMÍN MONO 2 MONO 4 BILO 4 BILO 5 BILO 6 TRILO 6+1 TRILO 7
02/12-09/12 5600 6200 8900 11700 14500 15900 17300
09/12-23/12 9500 11200 14500 15900 17300 19000 20900
23/12-30/12 12300 14000 16500 17600 18700 20500 22600
26/12-02/01 20900 25100 30600 34800 36200 39000 44500
30/12-06/01 22300 26500 32000 36200 37600 40400 45900
02/01-06/01 (4 noci) 11700 13400 15300 16700 18100 19500 21700
02/01-07/01 (5 nocí) 12300 14000 16500 17600 18700 20500 22600
07/01-13/01 (6 nocí) 8100 9500 12400 13700 14800 16200 17800
06/01-20/01 9500 11200 14500 15900 17300 19000 20900
20/01-27/01 10500 12100 14800 16200 17600 19200 21200
27/01-03/02 11700 13400 15300 16700 18100 19500 21700
03/02-10/02 13100 14500 18100 18700 19500 21700 23700
10/02-17/02 13800 15200 19000 19700 20500 22900 24800
17/02-23/02 13100 14500 18100 18700 19500 21700 23700
23/02-03/03 12300 14000 16500 17600 18700 20500 22600
03/03-10/03 11700 13400 15300 16700 18100 19500 21700
10/03-24/03 10500 12100 14800 16200 17600 19200 21200
24/03-07/04 9500 11200 14500 15900 17300 19000 20900

11

TERMÍN BILO 3/4 TRILO 5/6 QUADRI 7/8 TRILO 6/7 (2 WC) QUADRI 10/12
02/12-23/12 10500 13500 18000 18000 27800
23/12-30/12 15000 18000 24000 24000 35900
30/12-06/01 31400 41900 50900 50900 74800
06/01-20/01 10500 13500 18000 18000 27800
20/01-03/02 12000 15000 21000 21000 29900
03/02-17/02 15000 18000 24000 24000 35900
17/02-03/03 12000 15000 21000 21000 29900
03/03-15/04 10500 13500 18000 18000 27800

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 35 €/
MONO, 45 €/BILO 4/5, 50 €/BILO 5/6 a 60 €/TRILO (vynesení 
odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná 
kauce - 100 €/apt. (200 €/apt. v silvestrovském a vánočním termínu) 

 skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: povlečení - vlastní nebo lze objednat předem za 8 €/os. 

 ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 7 €/os.  klubová 
karta pro vstup do bazénu a animaci - 45 €/dospělý a 35 €/dítě (klienti 
ubytování v apartmánech mohou do bazénu pouze v případě, že 
není jeho maximální kapacita vyčerpána hotelovými hosty)  

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí
Cena nezahrnuje:závěrečný úklid - provádí klient sám nebo uhradí poplatek 40 €/
MONO, 45 €/BILO, 50 €/TRILO, 60 €/TRILO 2 WC a 70 €/QUADRI (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  spotřebu vody, plynu a elektřiny 
- povinná platba na místě - 40 €/apt.  vratná kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)  povinný příplatek + 1.700 Kč/za BILO 
3/4 v rezidencích La Baita, Larici a Splendor  povinný příplatek + 3.400 Kč/za TRILO 8 
nebo QUADRI v rezidenci Casina/Splendor  povinný příplatek za garáž - 45 €/týden 
v rezidencích Villa Gaia a La Baita
Příplatky: povlečení, ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 15 €/os. 

 nepovinný příplatek za garáž pro ostatní rezidence - 45 €/týden  malá zvířata - 
poplatek na místě 

Rezidence Marilleva 1400 - Marilleva 1400

Apartmány Folgarida
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Apartmány jsou zde prostorově větší než na Marillevě, ale některé jsou umístěny ve svahu, 
tudíž při přemísťování na sjezdovky můžete zdolávat i větší množství schodů. Apartmány 
se nacházejí v různých rezidencích a v různých vzdálenostech od svahu. Při objednávce 
Vám bude sdělen název ubytování a vzdálenost od sjezdovky.
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: do 250 m od vleku, dojezdu sjezdovky nebo do 100 m od zastávky skibusu

NA SJEZDOVCE

Typ ubytování
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Rezidence se nachází přímo na sjezdovce v nadmořské výšce 1.300 m a v blíz-
kosti národního parku Stelvio.
Vybavení a služby: 3 budovy, 79 apartmánů, recepce, restaurace/bar, čítárna, 
společenská místnost s TV, sauna, garáž, lyžárna
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským kou-
tem, TV/SAT, telefon, některé apartmány mají balkon; MONO 2+1 - obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, 1x rozkládací křeslo; MONO 2+2 - 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, 1x rozkládací křeslo, 
1x samostatné lůžko; BILO 2+2 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; BILO 3+2 - ložnice s manželským 
lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby (francouzské 
lůžko), 1x rozkládací křeslo; BILO 3+3 - ložnice s manželským lůžkem, obývací po-
koj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, 2x rozkládací křeslo; TRILO 4+2 - 
ložnice s manželským lůžkem, ložnice se dvěma samostatnými lůžky, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; TRILO 4+3 - ložnice s man-
želským lůžkem, ložnice se 2 oddělenými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem na spaní pro 2 osoby + 1x rozkládací křeslo (nebo 3x rozkládací křeslo)
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: přímo u sjezdovek, 200 m od vleku, cca 1,5 km od centra města

Hotel Garni dal Bracconiere se nachází ve středisku Folgarida, pouhých pár kroků od sjez-
dovky Azzurra.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, garáž (za poplatek), lyžárna, bar přímo na sjezdov-
ce, konferenční místnost, společenská místnost s TV, wi-fi, výtah, parkoviště
Ubytování: vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, sejf, telefon, minibar
Stravování: snídaně - formou bohatého bufetu
Vzdálenosti: u sjezdovky, 10 km od Madonna di Campiglio

TERMÍN MONO 
2+1

MONO 
2+2

BILO 
2+2

BILO 
3+2

BILO 
3+3

TRILO 
4+2

TRILO 
4+3

02/12-16/12 13700 14800 18000 20800 25700 25700 30000
16/12-23/12 21100 22800 27900 32100 39700 39700 46500
23/12-30/12 21600 23300 28500 32800 40500 40500 47400
30/12-06/01 32100 34700 42400 48800 60400 60400 70600
06/01-13/01 15900 17100 20900 24100 29800 29800 34900
13/01-27/01 18900 20500 25000 28800 35600 35600 41600
27/01-03/02 19400 20900 25600 29400 36400 36400 42600
03/02-10/02 19800 21400 26200 30100 37200 37200 43600
10/02-17/02 22000 23800 29100 33400 41400 41400 48400
17/02-03/03 19800 21400 26200 30100 37200 37200 43600
03/03-10/03 15400 16700 20400 23400 29000 29000 33900
10/03-17/03 15000 16200 19800 22800 28100 28100 32900
17/03-24/03 14600 15700 19200 22100 27300 27300 32000
24/03-31/03 13700 14800 18000 20800 25700 25700 30000

TERMÍN 
osoba

ve dvoulůžkovém 
pokoji COMFORT 

osoba
ve třílůžkovém 

pokoji COMFORT 

osoba
ve čtyřlůžkovém 
pokoji COMFORT 

osoba
ve dvoulůžkovém 
pokoji SUPERIOR 

osoba
ve třílůžkovém 

pokoji SUPERIOR 

osoba
ve čtyřlůžkovém 
pokoji SUPERIOR 

02/12-26/12 8800 7800 6400 11700 8500 7400
26/12-02/01 17100 14700 12500 19500 16600 14200
02/01-07/01 (5 nocí) 9400 8200 7200 11200 9600 8000
06/01-27/01 8800 7800 6400 11700 8500 7400
27/01-10/02 10800 9100 7800 13200 11100 9500
10/02-03/03 13200 11400 10000 15600 13400 11200
03/03-31/03 8800 7800 6400 11700 8500 7400
31/03-07/04 10800 9100 7800 13200 11100 9500

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  parkoviště (1 auto/BILO, 2 auta/TRILO)
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 30 €/MONO, 40 €/
BILO, 50 €/TRILO (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta, v opačném případě bude účtován poplatek 50 €)  vratná kauce - 
150 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: vstup do sauny - 5 €/os. /vstup (max. 5 osob) nebo 25 €/os. /
týden  malá zvířata - 5 €/den, střední zvířata - 10 €/den (na vyžádání 
předem)  parkovací místo navíc - 10 €/den, 50 €/týden  dětská postýlka 
- 5 €/den (na vyžádání předem)  pobyty na méně než 7 nocí - vždy 
za příplatek (info v CK)

Cena za osobu zahrnuje: ubytování se snídaní  wi-fi 
Cena nezahrnuje: večeře  skipas  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let bez nároku na lůžko - zdarma 

Rezidence Neve Sole *** - Folgarida

Hotel Garni Dal Bracconiere *** - Folgarida  
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PASSO TONALE / PONTE DI LEGNO
10      26     71.260 - 3.554 m

Praha - München - autostráda A22 (Brennero - Modena / EXIT SS42 / San Michele-Mezzo-
corona) - Cles - Male - Mezzana - Passo Tonale
Vzdálenosti mezi středisky: Passo Tonale - Ponte di Legno - 8 km, Passo Tonale - dálnice - 65 km, Passo Tonale - 
Marilleva 900 - 17 km
Passo Tonale je lyžařské středisko ležící v horském sedle ve výšce 1.882 m n. m. Díky ledovci Presena lze však lyžovat až do výšky 3.000 m n. m. 
a díky tomu je možné lyžovat už na podzim a na jaře. Jižní svah je prakticky po celý den příležitostí pro odpočinek na slunci a vyzkoušení si 
širokých tratí bez hranic, kde se dá přejíždět z jedné sjezdovky na druhou. Jižní stranu Tonale lze doporučit i méně náročným lyžařům, jelikož si 
zde vyberou své tratě všichni včetně dětí. Passo Tonale je rozděleno na levou a pravou lyžařskou část, přičemž zážitkem pro vyznavače rychlé-
ho lyžování je jistě sjezd černé tratě Paradiso (2,7 km dlouhá s převýšením více než 700 m) nebo i sjezd volným terénem s průvodcem. Najdete 
zde půjčovny lyží a snowboardů, lyžařskou školu, obchody, pizzerie, restaurace, bary a diskotéky. Běžkařské tratě najdete na Passo Tonale - dvě 
upravované tratě dlouhé celkem 8 km. Další tratě pro běžkaře jsou ve vesnici Vermiglio (9 km od Passo Tonale), kde je k dispozici asi 23 km. Vstup 
na tratě je za poplatek. S nedalekým malebným městečkem Ponte di Legno (převážně pro náročnější lyžaře), ležícím v 1.257 m n. m, je propojeno 
lanovkou. Odpoledne je možné se vrátit z Passo Tonale do Ponte di Legna po sjezdovce. V Ponte di Legno najdete veřejný bazén. Ve volném 
večerním čase můžete navštívit místní pizzerie, bary a diskotéky.
Adamello Freestyle Arena - tento snowpark 
je přístupný sedačkovou lanovkou a vede po-
dél svahu Valena. Udržuje se denně. V parku 
dlouhém 150 m najdete: po sobě jdoucí skoky, 
jibbing zone, jump lines, box lines.
Skicross - jedna z nejdelších skicrossových tra-
tí v Alpách, dlouhá více než 1 km, plná zatáček, skoků a boulí. Doporučuje se pokročilým lyžařům a snowboardistům.

19 100 km  28 27 km  1100 %12

720 km
z Prahy
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skipasy Marilleva / Folgarida
SKIPAS MARILLEVA/FOLGARIDA - 4/5/6 dní 
skipas platný na sjezdovkách Marilleva/Folgarida 

SKIPAS MARILLEVA/FOLGARIDA/PEJO  
+ 2 DNY SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI BRENTA 
skipas platný 3/4 dny na sjezdovkách Marilleva/Folgarida/
Pejo + 2 dny v Madonna di Campiglio/Pinzolo/Marilleva/
Folgarida/Pejo

SKIPAS SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI BRENTA - 5/6 dní 
skipas platný na sjezdovkách Marilleva/Folgarida, 
Madonna di Campiglio/Pinzolo a Pejo 

SKIPAS SUPERSKIRAMA - 5/6 dní 
neomezený skipas platný v Marilleva/Folgarida, 
Passo Tonale/Ponte di Legno, Madonna di Campiglio/Pin-
zolo, Pejo, Folgaria, Paganella, Monte Bondone 

děti do 8 let (narozené po 30/11/2009) mají skipas zdarma 
v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí skipas se stejnou plat-
ností  junior - narozený po 30/11/2001  vratná kauce 
za skipas typu Key Card 5 €/skipas - při odevzdání nepoško-
zeného skipasu poslední den po lyžování bude tato kauce 
opět vrácena klientovi

V termínech 06/01 - 21/01 a 17/03 - 08/04 2018 Vám můžeme na vybrané 
typy skipasů nabídnout 10 až 30 % SLEVU z cen uvedených v tabulce. 
Podmínkou je zakoupení ubytování z naší nabídky. Bližší informace o slevách v CK. 

SKIPAS MARILLEVA/FOLGARIDA 
02/12-22/12 * 08/01-26/01

12/03-08/04 27/01-11/03 23/12-07/1

dosp. junior dosp. junior dosp. junior 
4 dny 3450 2450 4000 2800 4150 2900
5 dní 4150 2900 4750 3350 4950 3450
6 dní 4600 3250 5300 3700 5550 3850

SKIPAS MARILLEVA/FOLGARIDA/PEJO + 2 dny SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA
5 dní 4950 3450 5550 3850 5700 4050
6 dní 5450 3800 6150 4300 6350 4450

SKIPAS SKIAREA CAMPIGLIO DOLOMITI BRENTA
5 dní 5300 3700 5850 4150 6050 4250
6 dní 5850 4150 6700 4750 6900 4850

SKIPAS SUPERSKIRAMA 
5 dní 5800 4100 6400 4500 6550 4600
6 dní 6450 4550 7400 5150 7500 5300
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Rezidence Tonale 3

Rezidence Adamello

BLÍZKO SJEZDOVKY

Jednoduché a funkční apartmány v blízkosti sjezdovek. 
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, kuchyňský kout, lednice; MONO 3/4 - jedna 
obytná místnost se dvěma rozkládacími gauči, nebo s jedním rozkládacím gaučem a jednou palandou, 
kuchyňský kout (koupelna + WC); BILO 4 - pokoj s manželským lůžkem, obývací místnost s jedním roz-
kládacím gaučem, nebo jednou rozkládací postelí, kuchyňský kout (koupelna + WC); ve výjimečných 
případech může být v některých apartmánech typu BILO také 1x rozkládací gauč na spaní pro dvě 
osoby + 1x palanda; TRILO 5/6 - pokoj s manželským lůžkem, pokoj s palandou nebo se 2 samostatný-
mi lůžky, nebo mansarda se dvěma lůžky, obývací pokoj s 1 rozkládacím gaučem nebo s 1 rozkládací 
postelí; TRILO 6 v rezidenci Tonale 3 má palandy a některé z nich nemají uzavíratelné ložnice
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: Rezidence Adamello -  50 m od svahu, Rezidence Tonale 3 - 150 m od svahu 

Hotel Panorama se nachází v Passo Tonale v blízkosti sjezdovek. 
Vybavení a služby: 26 pokojů, recepce, vstupní hala, výtah, bar, restaurace, lyžárna, garáže za poplatek, par-
koviště, hotelový sejf, wi-fi
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, možnost 1 nebo 2 přistýlek, TV/SAT, telefon, 
sejf, některé pokoje mají balkon 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 50 m od sjezdovek, 100 m od centra města

TERMÍN MONO 4 BILO 4 TRILO 6
02/12-23/12 11700 12900 14600
23/12-30/12 15800 17300 19600
26/12-02/01 24000 26600 32100
30/12-06/01 24000 26600 32100
02/01-06/0 1 (4 noci) 9400 10000 11100
06/01-27/01 11700 12900 14600
27/01-03/02 12300 13800 15200
03/02-24/02 15800 17300 19600
24/02-03/03 12300 13800 15200
03/03-28/04 11700 12900 14600

TERMÍN OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

23/12-30/12 12400
23/12-26/12 (3 noci) 6300
26/12-29/12 (3 noci) 6300
26/12-02/01 18400
30/12-06/01 18400
02/01-07/01 (5 nocí) 11700
02/01-06/01 (4 noci) 9800
06/01-27/01 12000
27/01-10/02 12400
10/02-17/02 15100
17/02-10/03 13100
10/03-07/04 12400
07/04-14/04 11000

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 
50 €/MONO a BILO, 55 €/TRILO (vynesení odpadků a úklid 
kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce 
- 100 €/apartmán  skipas  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě) 
Příplatky: povlečení - vlastní nebo lze objednat předem 
za 10 €/os.  povlečení + ručníky + utěrky - vlastní nebo lze 
objednat předem za 15 €/os. 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)   
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 8 let - 40 %  od 8 do 14 let -20 %  nad 14 let - 10 %
Rodinná sleva: 2 dospělí a 2 děti do 12 let platí při týdenním pobytu ve čtyřlůžkovém pokoji 3x plnou cenu.

Rezidence Adamello a Tonale 3 - Passo Tonale

Hotel Panorama *** - Passo Tonale
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Hotel La Roccia se nachází naproti sjezdovce vedoucí z Passo Tonale do Ponte di Legno.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, wi-fi, výtah, lyžárna, parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek, TV/SAT, telefon, vlastní sociální zaří-
zení, ve čtyřlůžkových pokojích může být palanda 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 60 m od sjezdovky, 2 km od Passo Tonale, 6 km od Ponte di Legna, zastávka skibusu u hotelu 15

termín MONO 3 BILO 3 BILO 4 TRILO 5 TRILO 6
02/12-16/12 13200 15300 17400 21600 25200
16/12-22/12 (6 nocí) 12300 14400 16200 20400 23700
16/12-23/12 15300 17400 19500 24300 27600
23/12-30/12 18000 20400 21900 25800 30000
22/12-26/12 (4 noci) 11100 12600 13800 16500 19200
26/12-30/12 (4 noci) 12000 13800 15000 18000 21000
26/12-02/01 27900 32400 37200 44700 50100
30/12-06/01 27900 32400 37200 44700 50100
02/01-06/01 (4 noci) 15600 18000 19500 22800 26400
06/01-20/01 14600 17400 19800 24300 27500
20/01-27/01 16200 18600 21000 25500 29400
27/01-03/02 17100 19500 22200 27000 30900
03/02-10/02 18000 20700 23400 28500 32400
10/02-17/02 19200 22200 25200 30900 34800
17/02-03/03 20100 22800 25800 31800 35700
03/03-10/03 18900 21600 23400 29100 32700
10/03-17/03 17100 19500 22200 27000 30900
17/03-24/03 16200 18600 21000 25500 29400
24/03-07/04 14700 17100 19500 24000 27000

TERMÍN OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

09/12-16/12 8700
16/12-23/12 9300
23/12-30/12 12000
26/12-02/01 14500
02/01-07/01 (5 nocí) 10000
13/01-27/01 8900
27/01-10/03 11200
10/03-07/04 9800

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  povlečení, ručníky 
 spotřebu vody, plynu a elektřiny  vstup do posilovny (od 14 let) 
 2x vstup do bazénu nebo 2x vstup do společné sauny nebo 2x vířivka

Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 35 €/MONO, 
50 €/BILO a 60 €/TRILO (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu 
je povinností klienta nebo za poplatek 25 €)  vratná kauce - 70 €/apt. 

 skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: BILO se dvěma koupelnami + 850 Kč/týden  do bazénu je 
povinná koupací čepice  snídaně v baru rezidence - 5,50 €/os./den  garáž 
- 40 €/týden (60 €/týden v termínu 26/12-06/01 a 10/02-10/03 2018)

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)   
Příplatky: dětská postýlka - 10 €/noc  jednolůžkový 
pokoj + 400 Kč/noc 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 6 let  
- 40 %  od 6 do 12 let - 15 %  nad 12 let - 10 % 

Top Rezidence - Passo Tonale

Hotel La Roccia *** - Passo Tonale
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Oblíbená rezidence s výbornou polohou pro lyžaře nabízí ubytování v jednoduše 
vybavených apartmánech. 
Vybavení a služby: recepce, vstupní hala, společenská místnost s TV, bar, posilovna, 
vnitřní bazén (v provozu 23/12-06/04), sauna, vířivka, turecké lázně, lyžárna, inter-
net, wi-fi, parkoviště, garáže 
Ubytování: v apartmánech, vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout, TV, fén, sejf; 
MONO 3 - studio s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, gaučem pro 1 osobu; BILO 3/4 - 
1x ložnice s manželským lůžkem a případně 1 samostatným lůžkem či palandou, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby či 1 nebo 
2 gauči pro 1 osobu; TRILO 5 - 1x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice s man-
želským lůžkem a 1 samostatným lůžkem nebo třemi oddělenými postelemi nebo 
palandou; TRILO 6 - 1x ložnice s manželským lůžkem a případně 1 samostatným 
lůžkem, 1x ložnice s manželským lůžkem a palandou nebo 1 samostatným lůžkem, 
2x sociální zařízení, nebo 1 ložnice s manželským lůžkem a případně 1 samostatným 
lůžkem, 1 ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 120 m od centra, 100 m od sjezdovek, 50 m od zastávky skibusu

str.16
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PAGANELLA 
10      12     1

Praha - München - autostráda A22 (Brennero - Modena /EXIT SS42) San Michele - 
Mezzocorona - Mezzolombardo (odbočka z dálnice) - Fai della Paganella
Vzdálenost mezi jednotlivými středisky Dolomiti Brenta: Mezzocorona (odbočka z dálnice) - Fai della Paganella - 17 km, 
Andalo - Fai della Paganella - 7 km, Andalo - Molveno - 5 km
Dolomiti Brenta se nacházejí v regionu Trentino - v oblasti bohaté na tradice, která je v létě rájem pro horolezce a v zimě nabízí možnosti pro lyžař-
ské nadšence. Plošina Altopiano, kde leží lyžařská střediska Andalo, Molveno a Fai della Paganella, se rozprostírá na úpatí masivu Dolomiti Brenta. 
Tato oblast vzdálená 20 km od sjezdu z dálnice, se svým nejvyšším vrcholem Paganella (2.125 m), je oblíbená u středně náročných lyžařů a vhodná 
především pro rodiny s dětmi. Černá sjezdovka Paganelly je oficiálním tréninkovým místem národního lyžařského týmu USA a jeho hvězd Bode  
Millera a Teda Ligety. Zažijete zde velice příjemnou a poklidnou sportovní atmosféru a navíc můžete v odpoledních nebo večerních hodinách na-
vštívit bazén a zimní stadion v Andalu. Hodinová přepravní kapacita je v Paganelle cca 25.000 osob. Nachází se zde cca 7 km běžeckých tratí, které 
nabízejí milovníkům tohoto sportu nezapo-
menutelné zážitky z přírody. Dále tu najdete 
snowpark Dosson.
Acqua In - veřejný bazén a wellness v Andalu: 
vybavení: 25 m dlouhý bazén s 8 dráhami, malý 
vyhřívaný bazén s hydromasáží, tobogán, sau-
na, solárium, salón krásy (masáže apod.).

690 km
z Prahy

1.000 - 2.125 m

str. 19

Jolly Resort je moderní komplex se stylovým a komfortním 
vybavením. Ideální je i poloha této rezidence a to pouhých 
50 m od lanovky a 500 m od centra lyžařského střediska 
Ponte di Legno. Pokud si rádi odpočinete po náročném dni 
na svahu, určitě uvítáte i wellness centrum.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, wellness cen-
trum (turecké lázně, vířivka, sauna, sprchy a jeskyně s léči-
vou slanou vodou), wi-fi, lyžárna, venkovní parkoviště
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením; 
MONO  2  - obývací pokoj s rozkládacím gaučem a ku-
chyňským koutem; BILO  4  - ložnice s manželským lůž-
kem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem a kuchyňským 
koutem; TRILO  6 - ložnice s manželským lůžkem, pokoj 
s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 50 m od lanovky, 500 m od centra města

TERMÍN MONO 2 BILO 4 TRILO 6
02/12-16/12 15800 19300 22500
16/12-23/12 21900 27800 32900
23/12-30/12 27800 39400 44500
30/12-06/01 37700 49600 57800
06/01-27/01 19300 23100 26000
27/01-03/03 21900 28000 31800
03/03-07/04 19300 23100 26000
07/04-28/04 15800 19300 22500

SKIPAS ADAMELLO SKI 
28/10-06/12 * 11/12-22/12

09/04-01/05
08/01-02/02
19/03-08/04

07/12-10/12 * 23/12-07/01
03/02-18/03 

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior
4 dny 2900 2050 2750 3400 2550 3400 3900 2900 3900
5 dní 3400 2400 3200 4050 2950 4050 4550 3400 4550
6 dní 4050 2850 3850 4500 3400 4500 5300 4000 5300

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny  povlečení, 
ručníky  wi-fi 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 40 €/MONO, 50 €/BILO, 60 €/TRILO 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce - 100 €/apt. 

 skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: dětská postýlka - 30 €/týden  malá zvířata - 30 €/týden  denní výměna ručníků - 4 €/os. 

 týdenní výměna povlečení - 8 €/os.  vstup do wellness centra - 20 €/os. /2 hod. 

Jolly Resort **** - Ponte di Legno 
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SKIPAS ADAMELLO SKI - 4/5/6 dní  
skipas platný na Passo Tonale, ledovci Presena 
a v Ponte di Legno  

děti do 8 let (nar. po 30/11/2009) mají skipas zdarma v do-
provodu jednoho z rodičů, který si zakoupí skipas se stej-
nou platností  junior - nar. po 30/11/2001  senior - nar. 
před 30/11/1952  vratná kauce za skipas typu Key Card 
5 €/skipas - při odevzdání nepoškozeného skipasu posled-
ní den po lyžování bude tato kauce opět vrácena klientovi

skipasy Passo Tonale / Ponte di Legno

V termínech 09/12-22/12 2017 
a 14/04-01/05 2018 Vám můžeme nabídnout  

10 až 30% SLEVU z cen skipasů 
uvedených v tabulce. Podmínkou je 
zakoupení ubytování z naší nabídky. 

Bližší informace o slevách v CK.
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Rezidence s ideální polohou pro milovníky lyžování, kteří ocení i možnost nočního vyžití v blízkých 
hospůdkách a barech.
Vybavení a služby: recepce, lyžárna, prádelna (na žetony), wi-fi, výtah, parkoviště
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem, většina 
apartmánů má balkon; BILO 3 - 1x ložnice s manželským lůžkem nebo dvěma samostatnými lůžky, 
obývací pokoj s gaučem na spaní; BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem nebo dvěma samostatný-
mi lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; TRILO 4/5 - 1x ložnice s man-
želským lůžkem nebo dvěma samostatnými lůžky, 1x ložnice s palandou, obývací pokoj s gaučem 
na spaní; TRILO 6 - 1x ložnice s manželským lůžkem nebo dvěma samostatnými lůžky, 1x ložnice 
s palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 30 m od centra města, 200 m od vleků, 20 m od zastávky skibusu

Krásný hotel s možností odpočinku ve wellness centru najdete jen 300 m od vleků v Andalu. 
Hotel nabízí také zkrácené pobyty na 5 nocí v průběhu celé sezony, podmínkou je příjezd vždy v ne-
děli a odjezd v pátek. 
Vybavení a služby: recepce, bar, společenská místnost s TV, malé wellness centrum (sauna, turecké 
lázně, vířivka, relaxační zóna), hrací koutek, parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové a třílůžkové pokoje STANDARD, vlastní sociální zařízení, TV, telefon, sejf, 
fén, většina má balkon 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 4 menu, zeleninový bufet a dezert  
Vzdálenosti: 200 m od centra města, 300 m od vleku, 50 m od zastávky skibusu

TERMÍN BILO 3 BILO 4 TRILO 4/5 TRILO 6
09/12-16/12 14300 15800 18700 20200
16/12-23/12 15200 16700 19600 21000
23/12-30/12 16400 17800 20800 22200
30/12-06/01 26300 29200 35000 38000
06/01-20/01 14000 15500 18400 19900
20/01-03/02 14300 15800 18700 20200
03/02-03/03 17000 18700 21600 23400
03/03-10/03 16400 17800 20800 22200
10/03-17/03 14000 15500 18400 19900
17/03-31/03 13800 15200 18100 19600

TERMÍN 
OSOBA V POKOJI 

STANDARD 
7 nocí 

OSOBA V POKOJI  
STANDARD 

5 nocí 
07/01-21/01 9100 6500
21/01-04/02 9800 7000
04/02-04/03 10700 7700
04/03-18/03 9800 7000
18/03-01/04 9100 6500

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný 
úklid (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je 
povinností klienta)  wi-fi 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)

Při koupi tohoto ubytování 
SLEVA až 15 % z oficiálních 

prodejních cen skipasů Paganella! 
Více info o slevách v CK.

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji 
STANDARD  vstup do wellness centra (od 16 let)  wi-fi 
v celém hotelu 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)   
Slevy na 3. lůžku: děti do 1 roku povinná platba - 500 Kč/
os./noc  od 1 do 5 let - 40 %  od 5 do 10 let - 20 %  nad 
10 let - 10 % 

Rezidence Cime d’Oro - Andalo

Alphotel Milano *** - Andalo 
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Více fotografií najdete na

www.consultour.cz



Rezidence se nachází v klidné oblasti s krásným výhledem na jezero Molveno a okolní hory.
Vybavení a služby: recepce, parkoviště, garáž, výtah, prádelna, wi-fi
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem, většina 
apartmánů má balkon; BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím ga-
učem na spaní pro 2 osoby; TRILO 6 - ložnice s manželským lůžkem, ložnice se dvěma oddělenými 
lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 400 m od centra, 50 m od zastávky skibusu, 4 km od vleků

Hotel Du Lac v Molvenu je ideální místo pro strávení odpočinkové dovolené mezi vrcholky Dolo-
mit Brenta a jedním z nejkrásnějších jezer Trentina.
Vybavení a služby: recepce, herna pro děti, restaurace, internet, parkoviště, lyžárna
Ubytování: ve vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, fén, telefon, TV/SAT, internet
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu + zeleninový bufet
Vzdálenosti: 300 m od centra města, 200 m od zastávky skibusu, 4 km od sjezdovek

TERMÍN BILO 4 TRILO 4/6
02/12-16/12 14000 18100
16/12-23/12 16100 23400
23/12-30/12 20500 27800
30/12-06/01 33600 40900
06/01-03/02 14300 19000
03/02-03/03 17500 23400
03/03-24/03 14300 19000
24/03-31/03 17500 23400

TERMÍN 
OSOBA 

VE DVOULŮŽKOVÉM 
POKOJI
7 nocí 

OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM 

POKOJI
5 nocí

06/01-03/02 9800 7000
03/02-24/02 10300 7400
24/02-17/03 9800 7000

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný 
úklid (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je 
povinností klienta)
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  wi-fi
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 1 roku - zdarma  od 1 do 5 let 
- 40 %  od 5 do 12 let - 20 %  nad 12 let bez slevy 

Rezidence Al Caminetto *** - Molveno

Hotel Du Lac ***S - Molveno
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Při koupi tohoto ubytování 
SLEVA až 15 % z oficiálních 

prodejních cen skipasů Paganella! 
Více info o slevách v CK.
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MONTE BONDONE 
6      14     1

Skiareál Monte Bondone se nachází pouhých 15 km od výjezdu z dálnice Brennero a představuje slu-
nečnou přírodní terasu s okouzlujícím pohledem na Dolomiti Brenta, na vrcholy Paganella i na ostat-
ní trentinské okolí. Sjezdovky jsou krásně široké a bezpečné, obsluhované moderními strukturami 
a ošetřované programovaným zasněžováním, které pokrývá 100% plochy. Čtyři sedačkové lanovky umožňují dosáh-
nout vrcholů svahů, po nichž se vinou sjezdovky s různými stupni obtížností o celkové délce 22 km. Sjezdovka La gran 
pista vede pláněmi luk a podél jehličnatých lesů a březových hájů a je obsluhovaná sedačkovou lanovkou Rocce Rosse. Tato lanovka má nej-
větší výškový rozdíl v Evropě - 809 metrů překoná za pouhých 7 minut. Snowpark Monte Bondone láká návštěvníky olympijskou strukturou 
Super half pipe dlouhou 120 m a vysokou 
5,5 m. Nechybí zde všechny ostatní služby 
pro nejmenší, jako dětský park, lyžařské 
školy a cvičné sjezdovky s pohyblivými 
pásy. Samozřejmostí jsou i půjčovny spor-
tovního vybavení, obchody a četné mož-
nosti občerstvení. 

725 km
z Prahy

str. 21
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Jednoduše a funkčně vybavený hotel s ideální výchozí polohou pro lyžaře. 
Vybavení a služby: recepce, výtah, restaurace, bar, pivnice, společenská místnost s TV, čítárna, 
lyžárna, parkoviště, internet 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní sociální zařízení, fén, sejf, TV, některé 
pokoje mají balkon 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu a zeleninový bufet 
Vzdálenosti: 1 km od centra Fai della Paganella, 10 m od sjezdovky 

TERMÍN 
OSOBA 

VE DVOULŮŽKOVÉM 
POKOJI
7 nocí 

OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM 

POKOJI
5 nocí

09/12-23/12 7500 5400
21/12-26/12 - - - 5400
02/01-07/01 - - - 6400
07/01-11/01 7500 5400
11/02-25/02 8200 5900
25/02-01/04 7500 5400

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)  
Příplatky: malá zvířata - 10 €/den (na vyžádání při rezervaci) 

 jednolůžkový pokoj + 300 Kč/noc
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 4 let - zdarma  od 4 do 12 let 
- 40%  nad 12 let bez slevy 

Hotel El Paso *** - Fai della Paganella 
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skipasy Paganella 
V termínech 11/12-22/12 2017

a 18/03-29/03 2018 Vám můžeme 
nabídnout z oficiálních prodejních cen 
dospělých 6 denních skipasů Paganella 

SLEVU až 30 %
V termínu 07/01-14/01 2018 Vám můžeme 

nabídnout z oficiálních prodejních cen 
6 denních skipasů Paganella 

SLEVU až 10%
Podmínkou je zakoupení ubytování 

z naší nabídky. Bližší informace o slevách v CK. 

SKIPAS PAGANELLA 

23/12 - 06/01 07/01 - 27/01
11/03 - 17/03

28/01 - 10/03
30/03 - 02/04

dosp. junior dosp. junior dosp. junior
4 dny 4300 3000 3350 2350 3700 2600
5 dní 5100 3600 3850 2700 4350 3100
6 dní 5850 4100 4350 3050 5050 3550

děti do 8 let (nar. po 30/11/2009) mají skipas zdarma v doprovodu jed-
noho z rodičů, který si zakoupí skipas se stejnou platností  junior - 
nar. po 30/11/2001  vratná kauce za skipas typu Key Card 5 €/skipas - 
při odevzdání nepoškozeného skipasu poslední den po lyžování bude 
tato kauce opět vrácena klientovi

U VLEKU



Hotel Chalet Caminetto se pyšní bohatou historií a dlou-
holetou rodinnou tradicí. Kromě příjemného ubytování 
nabízí i možnost relaxace v bazénu a wellness centru. 
Vybavení a služby: celkem 28 pokojů, recepce, bar, lob-
by s krbem, restaurace, centrální sejf, výtah, dětský kou-
tek, parkoviště, garáže (400 m v hotelu Montana) a lyžár-
na, wellness centrum (sauna, finská sauna, turecké lázně, 
masáže, vířivka), menší bazén, relaxační zóna 
Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích v alpském stylu, 
možnost až 2 přistýlek, vlastní sociální zařízení, fén, TV
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, serví-
rované večeře a zeleninový bufet
Vzdálenosti: 300 m od centra města, 250 m od skiareálu

Rezidence Orizzonte spolu s hotelem Zodiaco tvoří turistický komplex skládající se ze dvou hlav-
ních budov vzdálených jen pár metrů od sebe a to v nadmořské výšce 1.300 metrů. 
Vybavení a služby: bar, společenská místnost, výtah, wellness centrum (sauna, turecké lázně, zá-
žitkové sprchy, vířivka, relaxační zóna), lyžárna (v hotelu Zodiaco přes silnici), parkoviště, mini club
Ubytování: v rezidenci je 8 apartmánů, všechny s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským 
koutem + TV, telefon, fén, polovina apartmánů má balkon; BILO 4 - ložnice se dvěma lůžky, obýva-
cí pokoj s palandou; BILO 5 - ložnice se třemi lůžky, obývací pokoj s palandou; BILO 6 - ložnice se 
dvěma lůžky a palandou, obývací pokoj s palandou
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 20 m od zastávky skibusu, 5 km od centra, 30 m od hotelu Zodiaco, 50 m od vleků

TERMÍN 
osoba 

ve dvoulůžkovém pokoji
7 nocí

osoba 
ve dvoulůžkovém pokoji

5 nocí
02/12-23/12 8700 6000
06/01-21/01 9300 6700
21/01-28/01 11000 7700
28/01-03/03 13000 9000
03/03-17/03 11000 7700
17/03-24/03 9300 6700
24/03-31/03 8700 6000
31/03-07/04 11000 7700

TERMÍN BILO 4 BILO 5 BILO 6
03/12-24/12 11700 12000 12300
24/12-07/01 29300 29600 29900
07/01-21/01 13000 13300 13700
21/01-28/01 13700 14000 14300
28/01-04/03 17300 17700 18000
04/03-18/03 13700 14000 14300
18/03-25/03 13000 13300 13700
25/03-01/04 11700 12000 12300
01/04-08/04 13700 14000 14300

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup do bazénu 
 parkovací místo

Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě)
Příplatky: vstup do wellness centra (pouze dospělí) - 40 €/7 dní, 30 €/ 
5 dní  garáž - 6 €/den  dvoulůžkový pokoj obsazený jednou osobou 
+ 900 Kč/noc
Slevy na 3. a 4. lůžku: 1. dítě do 8 let (nar. po 30/11/2009) - zdarma 

 2. dítě do 8 let (nar. po 30/11/2009) - 40 %  děti od 8 do 16 let (nar. 
po 30/11/2001) - 20 %  nad 16 let - 10%

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný 
úklid (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je 
povinností klienta)  vstup do wellness centra  wi-fi
Cena nezahrnuje: skipas  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)

Hotel Chalet Caminetto *** - Monte Bondone

Rezidence Orizzonte *** - Monte Bondone
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Vysoce komfortní hotel Montana leží na vrcholu Monte Bondone, ve výšce 1.650 metrů nad mo-
řem. Nabízíme zde týdenní pobyty s příjezdem v sobotu či neděli a také zkrácené pobyty na 5 nocí 
s příjezdem v neděli. 
Vybavení a služby: recepce, výtah, restaurace, bar, hala, společenská místnost/jednací sál, dětská 
herna, lyžárna, parkoviště, posilovna, bazén, wellness centrum - finská sauna, turecké lázně, vířiv-
ka, kosmetické procedury a masáže (za poplatek) 
Ubytování: ve dvoulůžkových pokojích CLASSIC s vlastním sociálním zařízením, možnost až 2 při-
stýlek, fén, minibar/lednice, TV, wi-fi zdarma, balkon nebo francouzské okno; pokoje typu SUITE až 
pro 5 osob s příplatkem na vyžádání v CK. 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, servírované večeře a zeleninový bufet
Vzdálenosti: 100 m od lyžařských vleků, 20 km od města Trento 

TERMÍN 
OSOBA 

V POKOJI CLASSIC 
7 nocí 

OSOBA 
V POKOJI  CLASSIC 

5 nocí 
02/12-23/12 9800 7000
06/01-21/01 11000 7700
21/01-28/01 13000 9000
28/01-03/03 15200 11300
03/03-17/03 13000 9000
17/03-24/03 11000 7700
24/03-31/03 9800 7000

Cena zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji CLASSIC 
 vstup do bazénu  parkovací místo nebo garáž (omezený 

počet míst)  wi-fi
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: vstup do wellness centra (pouze dospělí) - 50 €/ 
7 dní, 40 €/5 dní  dvoulůžkový pokoj obsazený jednou 
osobou + 900 Kč/noc
Slevy na 3. a 4. lůžku: 1. dítě do 8 let (nar. po 30/11/2009) - 
zdarma  2. dítě do 8 let (nar. po 30/11/2009) - 40 %  děti od 8 
do 16 let (narozené po 30/11/2001) - 20 %  nad 16 let - 10%

Hotel Montana **** - Monte Bondone
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skipasy Monte Bondone 

SKIPAS MONTE BONDONE 

03/12-23/12 08/01 - 26/01
12/03 - 08/04 27/01-11/03 23/12-07/01

dosp. junior dosp. junior dosp. junior dosp. junior 
4 dny 2250 1700 2550 1900 2850 2200 3250 2450
5 dní 2600 1950 3100 2350 3500 2700 3850 2950
6 dní 2850 2150 3350 2500 3800 2900 4300 3250

děti do 8 let (nar. po 30/11/2009) mají skipas zdarma v doprovodu rodičů, kteří si za-
koupí skipas se stejnou platností  junior - nar. po 30/11/2001  vratná kauce za ski-
pas typu Key card 5 €  6 denní skipas Monte Bondone zahrnuje 1 den lyžování 
ve středisku Paganella a 1 den ve středisku Folgaria zdarma



FOLGARIA
1.150 - 1.850 m 41      22     4

23 104 km9 85 km 3100 %00

Folgaria je méně známou trentinskou lyžařskou oblastí, která leží o něco níže než Dolomiti Brenta, o to 
je však klidnější a vhodnější zejména pro rodiny s dětmi. Celá lyžařská oblast se rozkládá na obrovské 
náhorní plošině s oblými pahorky porostlými jedlovým lesem. Krajina je mírná a přívětivá a hlavně pro-
storná s dalekými rozhledy třeba na mohutný masiv Brenta, který tvoří malebné krajině o něco dramatičtější rám. Po pahor-
cích se rozlévá celkem 104 km sjezdovek, které jsou sedačkovými lanovkami pospojovány do rozsáhlého lyžařského safari.
Lyžařské školky a lehké modré sjezdovky. Folgaria cílí v první řadě na rodiny s dětmi, a tak tu najdete výborné lyžařské školky a spoustu mírných 
sjezdovek, na kterých mohou děti získávat sebevědomí. I červené sjezdovky jsou často lehoučké a nepřekonatelná není ani nejznámější černá trať 
Martinella v lokalitě Fondo Grande.
Běžecký ráj s výhledy. Jedinečné jsou pak 
běžecké stopy, které se rozbíhají přímo v ly-
žařské oblasti. Ty nejlepší okruhy se nacházejí 
v okolí sedla Passo Coe ve výšce 1.600 m n. m., 
kde se upravuje 45 km stop. Jsou tu stopy jak 
pro začátečníky, tak pro pokročilé, vždy s pěk-
nými výhledy a ve sněhově spolehlivé výšce. Výlet na běžky se dá přitom bez problémů kombinovat i se sjezdovým lyžováním. Přímo v Passo Coe 
je i komplexní zázemí - běžecké centrum se šatnami, sprchami i servisní místností, půjčovnou nebo školou. Spolu se sousedním Lavarone je v celé 
oblasti okolo 80 km běžeckých stop.
Safari mezi pevnostmi. Oblast leží na historické hranici mezi Rakouskem a Itálií, kudy vedla za 1. světové války válečná fronta. Jejím pozůstatkem 
jsou dodnes dobře patrné pevnosti, kolem nichž se nyní vinou sjezdovky. Zajímá-li vás okolí více než jen po sportovní stránce, můžete si z Folgarie 
doslova odskočit do Trenta za jeho památkami a kulturou.

750 km
z Prahy

Rezidence Serrada se nachází v centru městečka a pouhé 4 km od města Folgaria.
Vybavení a služby: recepce, 27 apartmánů, wi-fi v hale, sauna, herna pro děti, výtah, lyžárna, parkoviště
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, kuchyňským koutem, TV, telefonem, většina 
má balkon; BILO 4 - obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, ložnice s manželským 
lůžkem (možnost přistýlky v ložnici); TRILO 6  - obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 
2 osoby, ložnice s manželským lůžkem, pokoj se dvěma samostatnými lůžky
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: v centru města, zastávka skibusu před rezidencí, 90 m od pizzerie, 4 km od Folgaria, 
200 m od sedačkové lanovky Serrada-Dosso Martinella

TERMÍNY BILO 4 BILO 5 TRILO 6
03/12-24/12 14000 15300 20900
07/12-10/12 (3 noci) 8400 9800 14000
23/12-26/12 (3 noci) 8400 9800 14000
26/12-02/01 25100 26500 30600
02/01-07/01 (5 nocí) 16700 18100 22300
14/01-04/02 15300 16700 20900
04/02-11/02 18100 19500 23700
18/02-10/03 16700 18100 22300
10/03-31/03 14000 15300 20900

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - 30 €/apt. (vynesení 
odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta) 

 vratná kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava  pobytová 
taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: povlečení, ručníky - vlastní nebo lze objednat 
předem za 10 €/os.

Rezidence Serrada - Serrada di Folgaria
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Tříhvězdičkový Hotel Cimone ležící v lokalitě Bertoldi přímo u sjezdovky nabízí svým klientům veš-
kerý komfort pro strávení příjemné zimní dovolené. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, výtah, televizní sál, parkoviště
Ubytování: 36 pokojů s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, sejfem, některé pokoje mají balkon
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu + zeleninový bufet
Vzdálenosti: zastávka skibusu u hotelu, přímo u sjezdovky

Příjemný rodinný hotel po nedávné rekonstrukci, obklopený alp-
skou přírodou, je ideálním místem pro Vaší lyžařskou dovolenou. 
Vybavení a služby: 12 pokojů, recepce, restaurace, parkoviště, 
lyžárna, wi-fi
Ubytování: vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, 
TV/SAT, telefon, sejf, balkon 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, servírované 
večeře, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 2 km od sjezdovek Folgaria

TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
16/12-23/12 8000
23/12-30/12 11400
30/12-06/01 12600
06/01-03/02 8000
03/02-03/03 8900
03/03-31/03 8000

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji 
STANDARD  wi-fi v hale 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 25 %  dokoupení 
obědů - 12 €/os./den  
Slevy na 3. a 4. lůžku: 1. dítě do 8 let - zdarma  2. dítě 
do 8 let - 40 %  od 8 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 % 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  voda 
k večeři  wi-fi
Cena nezahrnuje: ostatní nápoje k večeři  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: dokoupení oběda + 15 €/os. /den
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 4 let - zdarma  od 4 do 10 let 
- 40 %  od 10 do 16 let -20 %  nad 16 let -10 %

Hotel Cimone *** - Lavarone

Hotel Nido Verde *** - Lavarone 
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TERMÍN OSOBA V POKOJI STANDARD
24/12-31/12 9600
31/12-07/01 14000
07/01-14/01 7500
14/01-28/01 8500
28/01-04/02 8400
04/02-11/02 12300
11/02-18/02 13100
18/02-04/03 9000
04/03-11/03 8500
11/03-01/04 7500

U SJEZDOVKY
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Rezidence Derby je zařízená v typickém alpském stylu a vybavena naprosto vším, co 
klienti mohou potřebovat ke strávení komfortní dovolené v apartmánech.
Vybavení a služby: recepce, výtah, wellness centrum (bazén, finská sauna, bio sau-
na, solná jeskyně, vířivka, turecké lázně, relaxační zóna), čítárna, tyrolská světnice, 
dětský koutek/herna, prádelna, wi-fi, garáž, parkoviště, lyžárna 
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, LCD TV, telefon, většina má 
balkon nebo terasu; BILO A4 - max. pro 4 osoby, 31-40 m2, ložnice s manželským lůž-
kem nebo 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem na spaní pro 2 osoby; BILO B5 - max. pro 5 osob, 38-41 m2, ložnice se dvě-
ma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 3 samostatnými lůžky (rozkládací 
křeslo, gauč nebo postel); TRILO A5 - max. pro 5 osob, 41 m2, ložnice se dvěma lůž-
ky, ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem 
na spaní pro 1 osobu; TRILO B6 - max. pro 6 osob, 41-51 m2, 2x ložnice, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; TRILO C6 - max. 
pro 6 osob, 50-55 m2, 2x ložnice, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem na spaní pro 2 osoby, 2x vlastní sociální zařízení
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 1 km od lyžařského centra Costa a Francolini, zastávka skibusu u rezi-
dence, v docházkové vzdálenosti od obchodů a restaurací

TERMÍN BILO A4 BILO B5 TRILO A5 TRILO B6 TRILO C6
10/12-23/12 15200 16300 18100 19500 20900
22/12-27/12 (5 nocí) 15300 18100 19900 23700 25100
23/12-27/12 (4 noci) 12300 14500 15900 19000 20100
27/12-02/01 (6 nocí) 34800 39000 44500 48700 52900
02/01-07/01 (5 noci) 20600 25400 26500 29000 31900
07/01-13/01 (6 nocí) 12000 13100 14200 15100 16700
13/01-27/01 15200 16300 18100 19500 20900
27/01-03/02 17300 18500 20100 21500 23700
03/02-03/03 18400 19800 21200 22600 24800
03/03-17/03 15200 16300 18100 19500 20900
17/03-24/03 12800 13700 16300 17000 19200
24/03-30/03 11200 11700 14000 14500 16500
30/03-02/04 (3 noci) 9400 11600 13100 16000 17700
31/03-02/04 (2 noci) 6300 7800 8800 10800 11900

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  klubovou kartu a vstup do wellness centra při zkrácených 
pobytech na 4/5/6 nocí (kromě termínu 07/01-13/01 a 24/03-30/03, kdy 
v ceně zahrnuta není)
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - provádí klient sám nebo za poplatek 
60 €/apartmán (úklid kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností 
klienta)  vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas  doprava  pobytová 
taxa (povinná platba na místě)  klubová karta - povinná platba při pobytu 
na 7 nocí: 60 €/apt. (zahrnuje vstup do bazénu, vstup do dětského parku 
na sjezdovce, mini club, skibus, Trentino card - volné vstupy do muzeí a další 
výhody, povlečení a ručníky, TV, parkovací místo, wi-fi) 
Příplatky: vstup do wellness centra (při pobytu na 7 nocí) - 30 €/os. /
pobyt (pro starší 16 let, zahrnuje pantofle, župan a ručník)  malá zvířata - 
60 €/týden (na vyžádání při rezervaci)  prádelna - 4 €/žeton

Rezidence Derby *** - Altopiano di Folgaria
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skipasy Folgaria
SKIPAS FOLGARIA - LAVARONE 

děti do 8 let (nar. po 30/11/2009) mají skipas zdarma v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí skipas se stejnou plat-
ností  junior - nar. po 30/11/2001  senior - nar. před 30/11/1952  vratná kauce za skipas typu Key card - 5 €

WELLNESS

SKIPAS FOLGARIA - LAVARONE 
16/12-22/12 23/12-06/01 07/01-12/01 13/01-26/01

dosp. senior junior dosp. senior junior dosp. senior junior dosp. senior junior 
5 dní 3000 2600 2200 4550 4100 3200 3700 3300 2800 3500 3150 2300
6 dní 3200 2800 2400 5250 4700 3700 3900 3500 3000 3900 3500 2550

27/01-02/03 03/03-09/03 10/03-16/03 17/03-31/03
dosp. senior junior dosp. senior junior dosp. senior junior dosp. senior junior 

5 dní 4000 3600 2650 3700 3450 2700 3350 3100 2450 3000 2700 2200
6 dní 4500 4050 3000 4000 3700 2950 3550 3300 2650 3200 2900 2400



skipasy Dolomiti Superski
SKIPAS PLATNÝ V TĚCHTO OBLASTECH: 
Cortina d‘Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena, 
Alpe di Siusi, Val di Fassa/Carezza, Arabba, Marmolada, 
Val di Fiemme/Obereggen, San Martino/Passo Rolle, 
Civetta, Alpe Lusia/San Pellegrino  

ceny skipasu jsou uvedeny v €, tento typ skipasů si 
klienti zakoupí na místě u pokladny  děti do 8 let (nar. 
po 25/11/2009) mají skipas zdarma v doprovodu rodičů, 
kteří si zakoupí skipas se stejnou platností  junior - nar. 
po 25/11/2001  senior - nar. před 25/11/1952

DOLOMITI SUPERSKI 
1.200-3.269 m 348 326 73 

Celková délka sjezdových tratí v jednotlivých oblastech: Cortina d‘Ampezzo - 136 km, Plan de Corones - 111 km, Alta Badia - 130 km, Val Gar-
dena/Alpe di Siusi - 175 km, Val di Fassa e Carezza - 126 km, Arabba/Marmolada - 63 km, Alta Pusteria - 50 km, Val di Fiemme/Obereggen - 110 km, 
San Martino di Castrozza/Passo Rolle - 60 km, Valle Isarco - 85 km, Tre Valli - 100 km, Civetta - 80 km
Největší a nejmodernější lyžařská oblast celé Itálie (až 44 areálů ve 12 oblastech), ve které může zdatný lyžař absolvovat pomocí 464 lanovek 
a vleků více než 1.200 km s jednou lyžařskou permanentkou. Nachází se  při sjezdu z Brennerského průsmyku po levé straně od dálnice směrem 
ke Cortině (po silnici téměř 100 km). Pro každou oblast lze zakoupit samostatnou lyžařskou permanentku nebo využít kombinovaného skipasu 
DOLOMITI SUPERSKI. Lyžaře přitahuje většinou slunečné počasí a vždy dokonale upravené sjezdovky. Největším bonbónkem zůstává adrenali-
nový sjezd ve volném terénu nebo objíždění největšího horského masívu Sella Ronda. Naprostá většina středisek nabízí jistotu sněhu od konce 
listopadu do dubna, v nižších polohách je pak jistotou umělé zasněžování. Na své si v jednotlivých střediscích přijdou i běžkaři, pro něž je připra-
veno v průměru 100 km tratí na každou oblast. Během několika let se vytvořil ideální prostor pro mnoho návštěvníků, kteří v malebných horských 
zákoutích vesniček se vzrušujícím horizontem skalních stěn hledají především pohodu, klid a sportovní vyžití.
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SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI 
25/11-23/12 24/12-06/01 * 04/02-17/03 07/01-03/02 * 18/03-31/03

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior 
3 dny 134 94 120 167 117 150 150 105 135
4 dny 171 120 154 214 150 193 193 135 173
5 dní 205 144 185 256 179 231 231 161 208
6 dní 235 165 212 294 206 265 265 185 238

SPECIÁLNÍ AKCE 4 = 3
v termínu 25/11-23/12

DOLOMITI SUPER PREMIERE 
při zakoupení skipasu s minimální 

platností 4 dny vzniká nárok 
na 1 den lyžování ZDARMA!

Více ubytovacích kapacit na 

www.consultour.cz



VAL DI FIEMME 
Praha- München - autostráda A22 Brennero -
Modena - EXIT Egna / Ora SS48 - Cavalese
Vzdálenosti: odbočka z dálnice - Cavalese - 25 km, Cavalese - Moena (Tre Valli) - 22 km, Cavalese - Predazzo - 13 km, Cavalese - Bella-
monte - 18 km, Cavalese - Pampeago - 12 km, Cavalese - Canazei (Val di Fassa) - 38 km, Cavalese - Carano - 2 km, Cavalese - Castello - 3 km
Val di Fiemme je synonymem běžkařského sportu a MARCIALONGY, nejmalebnější a nejstarší italské běžkařské akce, které se účastní více než 5 tisíc 
nadšenců zabraných do 70 kilometrů závodění a dřiny, obklopených objetím a vřelostí lidí z Fiemme a z Fassa. Přibližně 150 km běžeckých tra-
tí a prstenců je k dispozici ve Val di Fiemme:  
Lago di Tesero, Passo Lavaze, Passo Rolle, Ziano, 
Predazzo a na dně údolí je vždy možné traso-
vat Marcialongu. Ale Val di Fiemme znamená 
také velké sjezdové lyžování. S jedinou per-
manentkou se může lyžovat v 5 skiareálech 
na více než 110 km sjezdovek: Ski Center La-
temar a je přístupný z měst Pampeago, Pre-
dazzo a Obereggen. Dalším areálem je Bellamonte-Alpe Lusia (přístup 
z Bellamonta-Castelir a Moeny), Passo Rolle, Passo Lavazé a areál Alpe 
Cermis (přístup z Cavalese). Střediska Ski Center Latemar a Alpe Cermis 
nejsou propojena mezi sebou lanovkami, ale pouze skibusy. Můžete vyu-
žít lyž. permanentku DOLOMITI SUPERSKI a zajet si na výlet do ostatních 
lyžařských středisek (třeba do Val di Fassa). Přepravní kapacita je 70.000 
osob za hodinu na 50 lanovek/vleků. Najdete tu lyžařské školy, asi 120 lyž. 
instruktorů, dva snowparky a půjčovny lyží. V ceně vícedenního skipasu 
mohou klienti využívat bazén v Cavalese a v Predazzu, rovněž i zimní sta-
dion v Teseru a v Cavalese. Po lyžařské stránce si zde na své přijdou začá-
tečníci i zdatní lyžaři. Najdete zde pěkně upravené tratě a nebudete če-
kat frontu u vleku. Do Val di Fiemme se dostanete už po 20 km z dálnice.
Snowparky: v areálu Alpe Lusia je snowpark Morea 1.970 m n. m., 800 m 
dlouhý a v areálu Ski Center Latemar je snowpark Pampeago-Obereg-
gen dlouhý 600 m v nadmořské výšce 2.030 m n. m.
Běžkování: Val di Fiemme je kolébkou běžkování a hostí množství ná-
rodních i mezinárodních závodů. Lago di Tesero - více než 18 km tratí 
z toho 2 km osvětlené v noci. Služby v areálu: šatny, sprchy, lyž. škola, 
parkoviště. Passo Lavazé - více než 80 km upravených tratí různé nároč-
nosti. Služby na místě: skiservis, šatny, sprchy.
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Hotel Grünwald leží na slunečném a klidném místě v oblíbe-
ném městečku Cavalese. 
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, společenská 
místnost s TV, čítárna, dětská herna, lyžárna, parkoviště, malé 
wellness centrum (sauna, turecké lázně, menší vnitřní bazén)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, možnost až dvou přistýlek, fén, telefon, TV, sejf, ve čtyř-
lůžkových pokojích 3. a 4. lůžko palanda
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře vý-
běrem ze 3 menu a zeleninový bufet 
Vzdálenosti: 500 m od skiareálu, 50 m od zastávky skibusu, 
300 m od centra města

TERMÍN OSOBA V POKOJI STANDARD 
09/12-23/12 10500
23/12-30/12 15700
30/12-06/01 20900
06/01-20/01 10500
03/02-10/02 10500
10/02-17/02 15700
17/02-07/04 10500

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji 
STANDARD  vstup do wellness centra (pouze s hotelovým 
županem)  wi-fi v hale 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 7 let - zdarma  od 7 do 15 let 
- 40 %  nad 15 let - 10 % 

Hotel Grünwald **** - Cavalese 
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Zrenovované apartmány v klidné a slunné lokalitě s výhledem na Lagorai. Rezidence se nachází 
1,5 km od Cavalese. 
Vybavení a služby: prádelna, lyžárna, parkoviště, zahrada, garáž
Ubytování: prostorné apartmány mají moderní kuchyň s lednicí, sporák/plotýnka (bez trouby) 
a další nezbytné vybavení pro vaření, TV/SAT, vlastní sociální zařízení; BILO 2 - obývací pokoj s ku-
chyňským koutem, ložnice se 2 lůžky; BILO 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby, nebo 2 jednolůžkové pohovky, ložnice s manželským lůžkem; TRILO 6  - 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, nebo 2 jednolůžkové 
pohovky, ložnice s manželským lůžkem, pokoj se 2 lůžky (případně v některých apartmánech je 
jednolůžková pohovka v obýváku a 3 lůžka v ložnici); QUADRI 8 - obývací pokoj s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, nebo 2 jednolůžkové pohovky, 2 ložnice s manžel-
ským lůžkem, pokoj se 2 lůžky, 2x sociální zařízení
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 1,5 km od centra Cavalese, 800 m od vleků Cermis, zastávka skibusu před rezidencí

TERMÍN BILO 2 BILO 4 TRILO 6 QUADRI 8
02/12-16/12 6900 8700 12600 15300
16/12-19/12 (3 noci) 4800 6600 8300 9900
16/12-20/12 (4 noci) 6400 8800 11100 13200
16/12-21/12 (5 nocí) 8000 11000 13800 16500
16/12-22/12 (6 nocí) 9600 13200 16600 19800
22/12-26/12 (4 noci) 6600 8100 10800 13200
23/12-30/12 10800 14600 18000 23400
26/12-02/01 22000 34400 41600 48500
30/12-06/01 26400 41300 49900 58200
02/01-06/01 (4 noci) 7700 9700 14000 17000
06/01-13/01 6900 8700 12600 15300
13/01-03/02 10800 15600 18900 24000
03/02-10/02 13800 17100 21300 26700
10/02-03/03 16200 19200 23100 28700
03/03-17/03 10800 15000 18000 22800
17/03-24/03 9900 13500 16500 19500
22/03-29/03 9900 13500 16500 19500
31/03-07/04 13800 17900 22100 25200

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny  povlečení, 
ručníky  1 garáž/apartmán 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/BILO, 65 €/TRILO a 75 €/
QUADRI (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce 
- 200 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)  

Rezidence Le Plejadi *** - Cavalese
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Rezidenci des Alpes tvoří komplex třech menších, nedávno zrekonstruovaných 
řadových vilek a nachází se ve vzdálenosti 50 m od stejnojmenného aparthotelu, 
kde klienti mohou zdarma využívat veškerých nabízených služeb jako je wellness 
centrum s bazénem či fintess.
Vybavení a služby ve vedlejším aparthotelu: recepce a wellness centrum (bazén, 
turecká a finská sauna, hydromasáže), bar, restaurace, pizzerie, herna, společenský 
sál, posilovna, lyžárna, garáže, prádelna 
Ubytování: 50 m od aparthotelu, 3 vilky se stejným komfortem, bez výtahu, samo-
statný vchod, apartmány mají dřevěný interiér, vlastní sociální zařízení, jsou vyba-
veny telefonem, TV, mikrovlnkou, fénem a trezorem, popisy se mohou mírně lišit 
od skutečnosti; TRILO 5/6 - apartmány o rozloze 55-60 m2, obývací část s kuchyňským 
koutem a rozkládacím gaučem, ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice s oddě-
lenými lůžky nebo s palandou, některé mají balkon; TRILO 6 PLUS - apartmány o roz-
loze 60 m2, mansarda, obývací část s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, 
ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice s oddělenými lůžky, některé mají bal-
kon; TRILO 7 - apartmány o rozloze 60-65 m2, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s palandou a jedním samostatným lůžkem, obývací část s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem, některé mají balkon; QUADRI 7 - apartmány o rozloze 60-65 m2, 
v přízemí, obývací část s kuchyňským koutem, ložnice s manželským lůžkem, ložnice 
s palandou a jedním samostatným lůžkem, ložnice s oddělenými lůžky, vlastní soc. 
zařízení se sprchou, druhé menší soc. zařízení pouze s umyvadlem a WC
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 50 m od zastávky skibusu, Alpe Cermis 1,5 km a centrum Cavalese 1,5 km 

TERMÍN TRILO 5 TRILO 6 TRILO 6 PLUS TRILO 7 QUADRI 7
07/12-10/12 (3 noci) 7600 8300 8600 9100 10400
10/12-17/12 15600 16400 17200 18000 21100
17/12-22/12 (5 nocí) 11200 11700 12300 12800 15100
22/12-26/12 (4 noci) 10100 11100 11500 12100 13800
26/12-30/12 (4 noci) 14500 15200 15500 16400 18400
30/12-02/01 (3 noci) 25700 26700 28500 29800 31700
02/01-07/01 (5 nocí) 18800 19500 20100 21200 23400
07/01-13/01 (6 nocí) 12900 14400 15600 16400 18400
13/01-20/01 15400 18000 18500 20100 22400
20/01-03/02 17600 19900 20900 22600 25000
03/02-24/02 19100 21700 22800 24400 27700
24/02-03/03 18500 21100 22100 24000 26900
03/03-10/03 17600 19900 20900 22600 25000
10/03-07/04 15000 16800 18000 19100 21100

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vstup do wellness centra 
a bazénu 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: garáž - 5 €/noc (na vyžádání při rezervaci)  wi-fi - 15 €/týden 

 dítě do 2 let navíc v apartmánu - 350 Kč/noc   malá zvířata - 7 €/noc 
(na vyžádání při rezervaci) 

Rezidence Des Alpes - Cavalese

Při koupi tohoto ubytování 
SLEVA 5 % na dospělé 4/5/6 denní 

skipasy Fiemme / Obereggen! 
Více info o slevách v CK.
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Aparthotel Des Alpes se nachází v oblíbené lokalitě Marco, malý kousek od centra Cavalese. 
Vybavení a služby: recepce, velký bazén, turecká a finská sauna, hydromasáže, bar, restaurace,  
pizzerie, herna, společenský sál, posilovna, lyžárna, garáž, prádelna 
Ubytování: komfortní apartmány v tyrolském stylu s vlastním sociálním zařízením, telefonem, TV, mi-
krovlnkou, fénem, trezorem a wi-fi, u některých apartmánů, může být ložnice oddělená pouze dřevě-
nou stěnou, v některých apartmánech může být palanda, popisy se mohou mírně lišit od skutečnosti; 
MONO 2 - jednopokojový apartmán o rozloze 25 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládací 
gauč na spaní nebo vyklápěcí dvoulůžko; MONO 3 - apartmán o rozloze 30 m2, vchod se samostatným 
lůžkem odděleným od obývacího prostoru posuvnými dveřmi, v obývací části rozkládací nebo vyklápěcí 
dvoulůžko, kuchyňský kout; MONO 3 PLUS - po renovaci s novou podlahou, koupelnou a kuchyňskou 
linkou; MONO 4 - apartmán o rozloze 30 m2, vchod s palandou oddělený od obývacího prostoru po-
suvnými dveřmi, v obývací části rozkládací nebo vyklápěcí dvoulůžko, kuchyňský kout; MONO 4 PLUS - 
po renovaci s novou podlahou, koupelnou a kuchyňskou linkou; MONO 4 JIH PLUS - po renovaci s novou 
podlahou, koupelnou a kuchyňskou linkou, balkon s výhledem do údolí; BILO 4 - apartmán o rozloze 
40 m2, obývací část s vyklápěcím manželským lůžkem a jídelním koutem, samostatný kuchyňský kout, 
ložnice se dvěma lůžky; BILO 5 - apartmán o rozloze 40 m2, vchod se samostatným lůžkem odděleným 
od obývacího prostoru posuvnými dveřmi, v obývací části rozkládací nebo vyklápěcí dvoulůžko a jídelní 
kout, ložnice se dvěma lůžky; TRILO 6 - apartmán o rozloze 45 m2, mansarda, rozkládací nebo vyklápěcí 
dvoulůžko v obývací části s jídelním koutem, samostatný kuchyňský kout, ložnice s manželským lůžkem, 
pokoj se dvěma oddělenými lůžky; TRILO 6 JIH - mansarda, rozkládací nebo vyklápěcí dvoulůžko v obý-
vací části s jídelním koutem, samostatný kuchyňský kout, ložnice s manželským lůžkem, pokoj se dvěma 
oddělenými lůžky, balkon s výhledem do údolí; TRILO 6 PLUS -  po renovaci s novou podlahou, koupel-
nou a kuchyňskou linkou; TRILO 6 JIH PLUS - po renovaci s novou podlahou, koupelnou a kuchyňskou 
linkou, balkon s výhledem do údolí 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 50 m od zastávky skibusu, Alpe Cermis 1,5 km a centrum Cavalese 1,5 km 

Oblíbená rezidence situovaná na klidném a slunném místě s panoramatickým vý-
hledem v centru vesničky Daiano. 
Vybavení a služby: recepce, bar, výtah, společenský sál a herna, prádelna, lyžárna, 
wellness centrum se saunou, tureckými lázněmi a hydromasáží, terasa ke slunění, 
parkoviště a garáž
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, telefon, TV/SAT, sejf, fén, bal-
kon; MONO 2/3/4 - obývací pokoj s vyklápěcí manželským lůžkem a kuchyňským kou-
tem, v chodbě 1 další lůžko u MONO 3 a palanda u MONO 4; BILO 4/5 - obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby nebo vyklápěcím manželským lůžkem, 
ložnice s palandou, případně ještě s 1 sa-
mostatným lůžkem, oddělená kuchyňka; 
TRILO 6 - prostorný apartmán v přízemí, 
obývací pokoj s vyklápěcím manželským 
lůžkem, 2 ložnice s oddělenými lůžky 
nebo 1 z nich s palandou 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: v centru vesnice, 3 km 
od Cavalese, 8 km od Pampeaga, 50 m 
od zastávky skibusu

TERMÍN MONO 2 MONO 3 MONO 3 
PLUS MONO 4 MONO 4 

PLUS 
MONO 4 
JIH PLUS BILO 4 BILO 5 TRILO 6 TRILO 6 

JIH 
TRILO 6 

PLUS
TRILO 6 

JIH PLUS 
07/12-10/12 (3 noci) 5300 6100 6900 6500 7400 7600 7600 8300 8600 9100 9900 10400
10/12-17/12 10000 12100 14100 13100 15000 15600 15600 16400 17200 18200 20100 21100
17/12-22/12 (5 nocí) 7100 8700 10100 9400 10800 11200 11200 11700 12300 13000 14400 15100
22/12-26/12 (4 noci) 7100 8100 9200 8600 9800 10200 10200 11100 11500 12100 13200 13800
26/12-30/12 (4 noci) 9800 12300 13600 12600 14100 14400 14400 15200 15500 16600 17300 18400
30/12-02/01 (3 noci) 14500 18200 19000 18600 19400 20100 20100 26700 28500 29300 29700 30500
02/01-07/01 (5 nocí) 12700 15600 17000 16300 17700 18100 18100 19500 20100 20900 21600 23000
07/01-13/01 (6 nocí) 9400 10900 12600 11400 13100 13600 13600 14400 15600 16100 17600 18400
13/01-20/01 11500 13700 15600 14300 16200 16800 16800 18000 18500 19500 21100 22400
20/01-03/02 13300 15400 17400 16200 18200 18700 18700 19900 20900 22200 22800 23800
03/02-24/02 14500 17200 19100 17800 19700 20300 20300 21700 22800 24200 25200 26500
24/02-03/03 14300 16400 18500 17200 19100 19500 19500 21300 22100 23600 24400 25600
03/03-10/03 13300 15400 17400 16200 18200 18700 18700 19900 20900 22200 22800 23800
10/03-08/04 11000 12700 14700 13300 15200 15800 15800 16800 18000 18700 19300 20100

TERMÍN MONO 2 MONO 3 MONO 4 BILO 4 BILO 5 TRILO 6
01/12-22/12 8700 9700 10700 10700 13000 15000
22/12-26/12 (4 noci) 10000 11300 12000 13000 14700 16500
06/01-10/02 10000 11300 12000 13000 14700 16500
10/02-24/02 10000 11000 12300 13300 15000 18600
24/02-24/03 8700 9700 10700 10700 13000 15000
24/03-31/03 10000 11300 12000 13000 14700 16500

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny  povlečení, 
ručníky  závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta) 

 vstup do wellness centra a bazénu 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)
Příplatky: garáž - 5 €/noc (na vyžádání při rezervaci)  wi-fi - 15 €/týden  dítě do 2 let navíc 
v apartmánu - 350 Kč/noc  malá zvířata - 7 €/noc (na vyžádání při rezervaci) 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta, v opačném případě 
zaplatí poplatek 20 €/apt.)  vstup do wellness centra (sauna, turecké 
lázně, vířivka)  venkovní parkování (omezený počet míst)  wi-fi 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: garáž - 5 €/den, nebo 30 €/týden (omezený počet míst)  dětská 
postýlka - 5 €/den  malá zvířata - 5 €/den  prádelna - 4 €/žeton 

Aparthotel Des Alpes *** - Cavalese

Rezidence Miramonti *** - Daiano
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Rezidence s 12 krásnými apartmány je umístěna na klidném místě nedaleko centra Tesera. 
Vybavení a služby: recepce, malé wellness centrum (solárium, sauna, turecké lázně, vířivka, relaxač-
ní zóna), herna, výtah, terasa, parkoviště, garáže, lyžárna
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, telefon, většina má balkon (kromě 
apartmánů typu MONO); MONO 2+1 - obývací pokoj s manželským lůžkem nebo rozkládacím ga-
učem na spaní/vyklápěcím lůžkem pro 2 osoby, kuchyňský kout + 1 samostatné lůžko; BILO 4+1 - 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, kuchyňský kout, ložnice s manželským 
lůžkem + 1 samostatné lůžko; TRILO 5 - obývací pokoj s gaučem na spaní, kuchyňský kout, ložnice se 
2 samostatnými lůžky, ložnice s manželským lůžkem
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 350 m od centra, 5,5 km od skiareálu Alpe Cermis, 7 km od skiareálu Latemar, 500 m 
od zastávky skibusu 

Rezidence se nachází na klidném slunném místě s panoramatickým výhledem na Lagorai a může 
se pochlubit wellness centrem s bazénem.
Vybavení a služby: recepce, společenská místnost s TV, herna, wellness centrum (bazén, sauna, 
turecké lázně, hydromasáže, relaxační zóna a solárium), prádelna, parkoviště
Ubytování: prostorné apartmány, vlastní sociální zařízení, kuchyňský kout, fén, balkon, telefon, 
TV/SAT, 1 parkovací místo/apartmán; MONO 2 - prostorný obývací pokoj s rozkládacím gaučem 
na spaní pro 2 osoby, možnost jednoho dalšího lůžka; BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem, pro-
storný obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; TRILO 4 - ložnice s manželským 
lůžkem, další ložnice s manželským lůžkem nebo se dvěma samostatnými lůžky, prostorný obývací 
pokoj, možnost jednoho dalšího lůžka 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 2 km od centra, 5 km od Pampeaga, 150 m od zastávky skibusu

TERMÍN MONO 2+1 BILO 4+1 TRILO 5
02/12-09/12 9800 12300 14000
09/12-16/12 11200 14000 15300
16/12-23/12 12800 16700 19500
19/12-26/12 12800 16700 19500
26/12-02/01 20900 32000 34800
30/12-06/01 20900 32000 34800
06/01-27/01 11200 14000 15300
27/01-03/02 11700 15300 16700
03/02-03/03 13400 17800 20900
03/03-10/03 12300 16200 17800
10/03-24/03 11200 14000 15300
24/03-07/04 9800 12300 14000

TERMÍN MONO 2 BILO 4 TRILO 4
07/12-10/12 (3 noci) 6600 10100 11400
10/12-17/12 13300 19400 22500
17/12-23/12 (6 nocí) 11400 16700 19300
23/12-30/12 18400 37800 43900
30/12-02/01 (3 noci) 10000 21900 25400
02/01-07/01 (5 nocí) 13200 27000 31400
07/01-13/01 (6 nocí) 11400 16700 19300
13/01-27/01 15400 21500 24500
27/01-03/03 16400 23500 26600
03/03-17/03 15400 21500 24500
17/03-24/03 13300 19400 22500
24/03-30/03 (6 nocí) 11400 16700 19300
30/03-02/04 (3 noci) 6600 10100 11400

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  závěrečný úklid (vynesení 
odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta) 

 povlečení, ručníky
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 €/apt.  klubová 
karta pro starší 8 let - 20 €/os. /týden (povinné - vstup 
do wellness centra a wi-fi)  skipas  doprava  pobytová 
taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: garáž - 40 €/týden  malá zvířata - 40 €/týden

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný 
úklid (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je 
povinností klienta)  vstup do wellness centra 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: 3. lůžko v MONO a 5. lůžko v TRILO + 2.500 Kč/
týden  wi-fi - 15 €/týden  garáž - 42 €/týden  malá zvířata 
- 42 € /týden (na vyžádání při rezervaci) 

Rezidence Montebel *** - Tesero

Rezidence Mich *** - Stava /Tesero
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Krásný moderní hotel vybavený se smyslem pro detail se nachází v centru vesničky Molina, jen pár 
minut od sjezdovek.
Vybavení a služby: 37 pokojů, recepce, bar, restaurace, společenská místnost s TV, výtah, wellness 
centrum (bazén, sauna, turecké lázně, vířivka, hydromasážní vana, solárium, masáže), wi-fi, lyžárna, 
parkoviště
Ubytování: BOUTIQUE - prostorné dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní sociální zaří-
zení, TV/SAT, telefon, sejf, fén, většina má balkon; SUITE - prostornější pokoje, které mají navíc buď 
oddělenou obývací část, nebo mají dvě dvoulůžkové ložnice, nebo se rozkládají na dvou podlažích, 
kde v jedné části je manželské lůžko a ve druhé obývací pokoj
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 4 km od sjezdovek, 50 m od zastávky skibusu

Rodinný hotel s velkým wellness centrem a bazénem na slunném a tichém místě, pár 
kilometrů od Cavalese.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, wi-fi ve společných prostorech, výtah, spo-
lečenská místnost s TV, terasa, wellness centrum (bazén 6 x 17 m, sauna, solárium, solná 
jeskyně, malá posilovna pro max. 5 osob), stolní tenis, parkoviště, lyžárna
Ubytování: dvoulůžkové pokoje STANDARD s možností přistýlky, vlastní sociální zařízení, 
telefon, TV, některé pokoje mají balkon
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 3 km od vleků, 150 m od zastávky skibusu, 3 km od Cavalese

TERMÍN 
OSOBA V POKOJI 

BOUTIQUE 
7 nocí 

OSOBA V POKOJI 
BOUTIQUE 

5 nocí
02/12-23/12 8700 6200
23/12-06/01 15600 11200
06/01-13/01 9300 6700
13/01-20/01 8900 6400
20/01-25/01 - - - 6400
03/02-03/03 9800 7000
03/03-24/03 9300 6700

TERMÍN 
OSOBA V POKOJI 

STANDARD 
7 nocí 

OSOBA V POKOJI 
STANDARD 

5 nocí 

OSOBA V POKOJI 
STANDARD 

4 noci 
02/12-23/12 9100 6500 5200
23/12-06/01 15600 - - - - - -
13/01-10/02 9100 6500 5200
17/02-03/03 9800 7000 5600
03/03-24/03 9100 6500 5200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji 
BOUTIQUE  vstup do wellness centra  wi-fi v hale
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: dětská postýlka - 10 €/noc  jednolůžkový 
pokoj + 400 Kč/os./noc
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 3 let - zdarma  od 3 do 10 
let - 40 %  od 10 do 13 let - 20 %  nad 13 let bez slevy 
Rodinná sleva: 2 dospělí a 2 děti do 10 let platí při 
týdenním pobytu ve čtyřlůžkovém pokoji FAMILY nebo 
SUITE 3x plnou cenu. 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji STANDARD  wi-fi 
ve společných prostorech  vstup do wellness centra 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)
Příplatky: solná jeskyně - za poplatek na místě    
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 3 let - 50 %  od 3 do 6 let - 
40 %  od 6 do 14 let - 20 %  nad 14 let - 10 %  

Hotel Ancora **** - Molina di Fiemme

Hotel Latemar *** - Castello di Fiemme 
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Rodinný hotel je situován v údolí Val di Fiemme, obklopen nádhernými panoramaty 
Dolomit. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, výtah, terasa, wi-fi (za poplatek), wellness 
centrum (finská sauna, turecké lázně, ledová mlha, tropická sprcha, senné koupele, 
hydromasáže, masáže), parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 nebo 2 přistýlek, vlastní sociální zaří-
zení, telefon, trezor, TV/SAT, balkón, fén
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleni-
nový bufet
Vzdálenosti: 2,5 km od skiareálu Latemar, 250 m od zastávky skibusu a od centra 
vesnice

Aparthotel Majestic je ideálním místem pro ty, kteří si chtějí naplno užít lyžování, 
i okamžiků po něm: rušné centrum Predazza je totiž vzdáleno jen několik metrů. 
Vybavení a služby: bazén, turecká a finská sauna, Kneippova terapie, posilovna, 
herna, společenský sál, restaurace/pizzerie, lyžárna, garáž, prádelna, výtah  
Ubytování: apartmány s komfortním vybavením v tyrolském stylu s vlastním 
sociálním zařízením, telefonem, TV, fénem, trezorem a wi-fi připojením, popi-
sy apartmánů se mohou mírně lišit od skutečnosti; MONO 2- jednopokojový 
apartmán o rozloze 21 m2, obývací část s rozkládacím nebo vyklápěcím dvoulůž-
kem, kuchyňský kout; MONO 3 - apartmán o rozloze 30 m2, u vchodu samostatné 
lůžko, obývací část s vyklápěcím nebo rozkládacím dvoulůžkem, kuchyňský kout; 
MONO 4 - apartmán o rozloze 30 m2, u vchodu palanda, obývací část s vyklápěcím 
nebo rozkládacím dvoulůžkem, kuchyňský kout; BILO 4 - apartmán o rozloze 33 m2, 
obývací část s rozkládacím nebo vyklápěcím dvoulůžkem a jídelním koutem, pokoj  
s palandou nebo dvěma samostatnými lůžky; BILO 5 - stejné jako BILO 4 s jedním 
přidaným lůžkem pro pátou osobu 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 400 m od centra města, 3 km od skiareálu Latemar, 50 m od zastávky 
skibusu

TERMÍN MONO 2 MONO 3 MONO 4 BILO 4 BILO 5
07/12-10/12 (3 noci) 6000 6800 7300 7900 8500
10/12-17/12 10800 13300 14100 15400 17800
17/12-22/12 (5 nocí) 7700 9500 10100 11000 12700
22/12-26/12 (4 noci) 7900 9100 9700 10500 11300
26/12-30/12 (4 noci) 11200 13100 14000 14600 15000
30/12-02/01 (3 noci) 15200 19000 20100 22900 25200
02/01-07/01 (5 nocí) 15200 17000 17600 19000 19200
07/01-13/01 (6 nocí) 10700 12200 12700 14200 15400
13/01-20/01 13100 14800 15800 17200 18700
20/01-03/02 15000 17200 18000 19700 21500
03/02-24/02 16400 19100 19700 21700 23200
24/02-03/03 16200 18500 19100 20900 22600
03/03-10/03 15000 17200 18000 19700 21500
10/03-07/04 12500 14300 14800 16600 18000

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup do wellness 
centra (pro starší 12 let)  při týdenním pobytu 1x typická trentinská večeře 
s lokálními produkty  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě) 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - 10 €/noc za dětskou postýlku (strava se 
platí zvlášť)  od 2 do 6 let - 40 %  od 6 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 %  

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid 
kuchyňského koutu je povinností klienta)  vstup do wellness centra a bazénu 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apartmán  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: garáž - 5 €/noc (na vyžádání při rezervaci)  wi-fi - 15 €/týden  dítě 
do 2 let navíc v apartmánu - 350 Kč/noc  domácí zvířata - nejsou povolena 

Hotel Zanon *** - Ziano di Fiemme

Aparthotel Majestic *** - Predazzo 
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TERMÍN 
OSOBA 

VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
7 nocí 

OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

5 nocí 
17/12-24/12 7500 5400
24/12-31/12 9100 6500
31/12-07/01 12600 9000
07/01-11/02 7500 5400
11/02-18/02 9100 6500
18/02-18/04 7500 5400
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TRE VALLI 

skipasy Val di Fiemme
děti do 8 let (nar. po 25/11/2009) mají skipas zdarma v do-
provodu rodičů, kteří si zakoupí skipas se stejnou platností 

 junior - nar. po 25/11/2001  senior - nar. před 25/11/1952

31      17     8
Praha - München - autostráda A22 Brennero - 
Modena - EXIT Egna / Ora - směr Cavalese -  Moena směr Falcade
Vzdálenosti: Moena - Canazei (Val di Fassa) - 15 km, Moena - Predazzo - 10 km, Moena - Passo San Pellegrino - 12 km
Moena - Falcade - 17 km, Moena - Egna Ora (odbočka z dálnice) - 35 km
Zasněžené vrcholky nad Passo San Pellegrino vypadají jako stvořené pro zimní zábavu - Moena ve Val di Fassa a Falcade ve Val di Biois, obě přímo na-
pojeny na nejkrásnější lyžařské oblasti - rámují ze západu a z východu kraj Tre Valli. Z Bellamonte a Passo Valles stoupá lanovka nahoru až k vrcholkům. 
Ocitnout se poprvé na hřebenu znamená nechat se unést nádhernými alpskými panoramaty. Jde o jedinečnou podívanou na skupinu Pale, Marmo-
ladu, v pozadí na Civettu a Monte Pelmo, Catinaccio ve Val di Fassa, Latemar a Rosengarten. Tre Valli nabízí dovolenou v moderním stylu. Všechno 
se točí kolem sportu, rozptýlení a odpočinku. Kromě 100 km sjezdovek je k dispozici i 60 km běžkařských tratí. Celý skiareál nabízí rovněž skvělé 
podmínky pro snowboarding a pro lyžaře milující dlouhé sjezdy. Trénuje zde také italský národní lyžařský tým. Nejdelší sjezdovka je 10 km dlouhá 
a vede z Col Margherita do Falcade a přezdí-
vá se jí „sjezdovka zamilovaných“. Kdo si chce 
užít nerušené zasněžené přírody, může vyrazit 
do Passo San Pellegrino, a ti, kteří vyhledávají 
po lyžování zábavu, najdou v Moeně dostatek 
vyžití. V Tre Valli najdete také 4 snowparky, 
ve Falcade jsou dvě lyž. školy a parky pro děti.
Běžkování: areál ve Falcade v blízkosti centra města je dlouhý 8 km, z toho 2 km tratí jsou osvětlené v noci. Vstup za poplatek. Další tratě jsou ve Val 
Gares. Začíná zde slavná 70 kilometrová trať Marcialonga.

14 100 km6 60 km 4100 %13

1.190 - 2.513 m
730 km

z Prahy
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SKIPAS FIEMME - OBEREGGEN 
25/11-23/12 24/12-06/01 * 04/02-17/03 07/01-03/02 * 18/03-31/03 

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior
4 dny 3750 2650 3400 4700 3300 4250 4250 2950 3800
5 dní 4500 3150 4050 5600 3950 5050 5050 3550 4550
6 dní 5150 3600 4650 6450 4500 5800 5800 4100 5200

SKIPAS FIEMME - OBEREGGEN + DOLOMITI SUPERSKI 
25/11-23/12 24/12-06/01 * 04/02-17/03 07/01-03/02 * 18/03-31/03 

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior
4+2 dny 5600 3900 5050 6950 4900 6300 6250 4400 5650
5+1 den 5450 3800 4900 6800 4750 6100 6100 4300 5500

SPECIÁLNÍ AKCE 4 = 3
v termínu 25/11-23/12

DOLOMITI SUPER PREMIERE 
při zakoupení skipasu s minimální 

platností 4 dny vzniká nárok 
na 1 den lyžování ZDARMA!
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Komfortní 3*** hotel v blízkosti centra Falcade 
s krásným výhledem na okolní krajinu. 
Vybavení a služby:  recepce, restaurace, spo-
lečenská místnost s TV, bar, lyžárna, parkoviště
Ubytování: 48 pokojů s možností přistýlek, 
vlastní sociální zařízení, TV, rádio, fén
Stravování: polopenze - snídaně formou bufe-
tu, večeře výběrem z menu + zeleninový bufet
Vzdálenosti: v centru města, 2,5 km od vleků 
Falcade/Col Margherita 

Oblíbená rezidence se nachází přímo u sjezdovky, jen 4 km od centra Falcade směrem na Passo 
San Pellegrino. Kromě klasických týdenních pobytů v apartmánu je možné nabídnout i zkrácené 
pobyty formou hotelového ubytování se snídaní. 
Vybavení a služby: recepce, snídaňový sál, bar, společenská místnost s TV, malé wellness centrum 
(sauna, turecké lázně, vířivka), výtah, lyžárna, prádelna, parkoviště
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, vybavený kuchyňský kout, TV, wi-fi zdarma 
(není možné garantovat 100% pokrytí všech apartmánů), sejf, fén, většina má balkon; MONO 2 - obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; BILO 4 - obývací pokoj 
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, ložnice pro 2 osoby; TRILO 6 - 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, 2x ložnice pro 
2 osoby; pouze v některých apartmánech lze přidat přistýlku za 900 Kč/noc, nebo 3.200 Kč/týden
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: u sjezdovky, 4 km od centra Falcade

TERMÍN 
osoba 

ve dvoulůžkovém 
pokoji
7 nocí 

osoba 
ve dvoulůžkovém 

pokoji
5 nocí 

osoba 
ve dvoulůžkovém 

pokoji 
4 noci 

03/12-24/12 9800 7000 5600
07/01-04/02 9800 7000 5600
04/02-04/03 10500 7500 6000
04/03-25/03 9800 7000 5600

TERMÍN MONO 2 BILO 4 TRILO 6 
02/12-23/12 14900 24300 31300
23/12-06/01 24800 37100 46700
07/01-14/01 15900 26400 33600
14/01-21/01 14900 24300 31300
21/01-04/02 15900 26400 33600
04/02-04/03 18600 29800 38000
04/03-08/04 15900 26400 33600

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě)
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 20 %
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 4 let - zdarma  od 4 do 10 let - 40 %  nad 
10 let - 10 % 
Rodinná sleva: 2 dospělí a 2 děti do 13 let platí při týdenním pobytu 
ve čtyřlůžkovém pokoji 3x plnou cenu. 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta, v opačném případě zaplatí navíc 50 €/apt.)  wi-fi
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 €/apartmán  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: vstup do wellness - 10 €/os. /vstup (od 18 let) 

 snídaně - 10 €/os. /den a 5 €/děti 2-10 let/den nebo 60 €/
os./týden a 30 €/děti 2-10 let/týden 

Hotel Orsa Maggiore ***- Falcade 

Rezidence Panorama *** - Falcade
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skipasy Tre Valli
děti do 8 let (nar. po 25/11/2009) mají skipas zdarma 
v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí skipas se stejnou 
platností  junior - nar. po 25/11/2001  senior - nar. 
před 25/11/1952

SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI viz. str. 25

Hotel v klasickém horském stylu na klidném a slunném místě v těsné blízkosti sjezdovky.
Vybavení a služby: 49 pokojů, recepce, bar, restaurace, společenská místnost s TV, hrací koutek, mini 
club, wellness centrum (sauna, turecké lázně, vířivka, Kneippova terapie, tropická sprcha, solárium, rela-
xační zóna, posilovna, kosmetika, masáže), internet point, diskotéka, billiard, výtah, lyžárna, parkoviště
Ubytování: vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, sejf, telefon, wi-fi; CLASSIC - pro-
storné 2, 3 a 4 lůžkové pokoje, většina má balkon; SUPERIOR - prostorné mansardy v podkroví, většina 
má balkon; JUNIOR SUITE - podkrovní pokoje, navíc obývací prostor, sprcha s hydromasáží; KRISTAL 
SUITE - v tyrolském stylu, navíc obývací pokoj, vana s hydromasáží, balkon s výhledem
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 200 m od sjezdovky, v centru Passo San Pellegrino

TERMÍN OSOBA V POKOJI 
CLASSIC 

OSOBA V POKOJI 
SUPERIOR 

OSOBA V POKOJI 
JUNIOR SUITE

OSOBA V POKOJI 
KRISTAL SUITE 

02/12-23/12 19100 21100 22700 25500
19/12-26/12 19100 21100 22700 25500
26/12-02/01 25600 27600 29200 32000
02/01-07/01 (5 nocí) 18300 19800 20900 22900
07/01-13/01 (6 nocí) 14700 16400 17700 20100
13/01-20/01 17100 19100 20700 23500
20/01-03/02 19100 21100 22700 25500
03/02-24/02 21100 23100 24700 27400
24/02-10/03 19100 21100 22700 25500
10/03-07/04 17100 19100 20700 23500

SKIPAS ALPE LUSIA - SAN PELLEGRINO
25/11-23/12 24/12-06/01 * 04/02-17/03 07/01-03/02 * 18/03-31/03

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior 
4 dny 3750 2650 3400 4700 3300 4250 4250 2950 3800
5 dní 4500 3150 4050 5600 3950 5050 5050 3550 4550
6 dní 5150 3600 4650 6450 4500 5800 5800 4100 5200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  uvítací 
drink (při sobotním příjezdu)  vstup do wellness centra
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)  
Příplatky: pobyty na méně než 7 nocí - vždy za příplatek 
(info v CK)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - 60 %  od 2 do 5 let - 
30 %  od 5 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 % 

Hotel Cristallo *** - Passo San Pellegrino

34

TR
E V

AL
LI

 

SPECIÁLNÍ AKCE 4 = 3
v termínu 25/11-23/12

DOLOMITI SUPER PREMIERE 
při zakoupení skipasu s minimální 

platností 4 dny vzniká nárok 
na 1 den lyžování ZDARMA!



VAL DI FASSA / SELLA RONDA 
Praha - München - autostráda A22 - Brennero - Modena - EXIT Egna / Ora - 
směr Cavalese - SS48 - Moena, Val di Fassa
Vzdálenost mezi jednotlivými středisky: Canazei - Campitello - 2 km, Canazei - Mazzin - 6 km, Campestrin - Maz-
zin - 2 km, Canazei - Moena - 15 km, Canazei - Predazzo - 23 km, Canazei - dálnice - 50 km, Canazei - Malga Ciapela 
(Marmolada) - 13 km, Canazei - Pozza - 8 km, Canazei - Alba di Canazei - 1 km, Canazei - Penia - 2 km, Campitello - Mazzin - 3 km, Vigo - Pozza - 1 km
V srdci Dolomit, mezi Albou, Canazei, Campitellem, Vigem, Pozzou di Fassa a Passem Costalunga (mezi mohutným masivem Gruppo del Sella 
a Marmoladou) se odvíjí 120 km sjezdových tratí území Val di Fassa. Val di Fassa má několik areálů: Belvedere-Pordoi, Ciampac, Fedaia-Mar-
molada, Col Rodella-Sella Pass, Buffaure, Catinaccio-Ciampedie-Costalunga Pass, Alpe di Lusia. Díky své výhodné poloze se na lyžích z vesnic 
v údolí Val di Fassa dostanete až k nejvyšší hoře Marmoladě (3.343 m), což je vrchol a absolutně nejlepší lyžování z celých italských Dolomit. 
V rámci skipasu Dolomiti Superski si zde můžete vyzkoušet ty nejprudší sjezdovky. Z Val di Fassa se dostanete přímo na zelený nebo oranžový 
okruh Sella Rondy - jedná se o cca 40 km dlouhé okruhy po směru nebo proti směru hodinových ručiček kolem skalního masívu, kde můžete 
přejet na lyžích přes Val di Fassa (napojeno kabinovou lanovkou Pecol z Canazei a Col Rodella z Campitella) do Arabby, Val Gardeny anebo 
Alta Badii. Podle náročnosti si zde opravdu 
vybere každý, např. střední lyžař svá zákoutí 
a tréninková místa v Alta Badii a zkušeněj-
ší lyžaři zase náročnější trasy ve známé Val 
Gardeně. Kdyby ani toto nestačilo, tak si 
zkuste zajet na Passo Pordoi (2.950 m). Sjet 
z tohoto vrcholu je maximum. 
Běžkování: 5 areálů (Pozza di Fassa, Mazzin-Campitello, Canazei, Alba-Ciampac, Passo San Pellegrino-Alochet). Celým údolím vede trať Marcialon-
ga (z Moeny do Cavalese).

30 126 km16 45 km 495 %67

750 km
z Prahy

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

43     71.320 - 2.950 m 27      
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Tato rezidence se nachází v klidnější lokalitě městečka Campitello, 
700 m od lanovky Col Rodella s napojením na okruh Sellaronda. 
Vybavení a služby: parkoviště, lyžárna 
Ubytování: v apartmánech typu TRILO 6 o rozloze cca 60 m2, obýva-
cí pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem na spaní pro 2 
osoby, dvě ložnice po dvou lůžkách, 2x vlastní soc. zařízení 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 400 m od centra města, 700 m od lanovky 

TERMÍN TRILO 6
23/12-30/12 28300
26/12-02/01 63100
30/12-06/01 63100
02/01-09/01 28300
06/01-13/01 28300
13/01-10/02 25000
10/02-17/03 28300
17/03-07/04 25000

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí 
Cena nezahrnuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny - 10 €/os. (hradí se při příjezdu 
v agentuře)  závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 70 €/TRILO (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce - 150 €/apt.  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: povlečení, ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 18 €/os. /pobyt

Rezidence Ciapia - Campitello
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Rezidence Stella Alpina je ideálním místem pro strávení lyžařské dovolené. Nachází se pouhých 
200 m od kabinové lanovky Col Rodella a zároveň nedaleko centra Campitella.
Vybavení a služby: parkoviště, lyžárna 
Ubytování:v apartmánech typu BILO 4 s vlastním sociálním zařízením, kuchyňský kout s rozkláda-
cím gaučem na spaní pro 2 osoby, ložnice s manželským lůžkem, TV, rozloha cca 35 m2  
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 200 m od vleku, 200 m od centra města

Hotel je situován v krásné a klidné zóně, jen 
200 m od centra Campitella a 400 m od la-
novky Col Rodella.
Vybavení a služby: 29 pokojů na 3 podla-
žích, recepce, bar, restaurace, menší wellness 
centrum (finská sauna, solárium, vířivka), 
fitness centrum, wi-fi ve společných prosto-
rech, lyžárna, parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 
přistýlek, vlastní sociální zařízení se sprchou, 
fén, TV/SAT, sejf, internet
Stravování: polopenze - snídaně formou bu-
fetu, večeře výběrem ze 3 menu, zeleninový 
bufet 
Vzdálenosti: 200 m od centra města, 400 m 
od kabinové lanovky Col Rodella, 50 m od za-
stávky skibusu 

TERMÍN BILO 4
23/12-30/12 21600
26/12-02/01 36600
30/12-06/01 36600
02/01-09/01 21600
06/01-13/01 21600
13/01-10/02 18300
10/02-17/03 21600
17/03-07/04 18300

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí 
Cena nezahrnuje: spotřebu vody, plynu a elektřiny - 10 €/
os. (hradí se při příjezdu v agentuře)  závěrečný úklid - 
nutné hradit na místě: 60 €/BILO (vynesení odpadků a úklid 
kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce 
- 150 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)
Příplatky: povlečení, ručníky - vlastní nebo lze objednat 
předem za 18 €/os./pobyt

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  odpolední 
svačina (16:30-17:30)  vstup do sauny a fitness  wi-fi 
ve společných prostorech
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: wi-fi na pokojích - 15 €/týden  vířivka - 7 €/os. /
vstup 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 3 let - zdarma  od 3 do 7 let - 
40 %  od 7 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 % 

Rezidence Stella Alpina - Campitello

Hotel Rododendro *** - Campitello di Fassa 
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TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
16/12-23/12 6800
23/12-30/12 8200
30/12-06/01 15200
06/01-27/01 7900
27/01-10/02 8700
10/02-03/03 10300
03/03-10/03 8700
10/03-17/03 7900
17/03-07/04 6800
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Útulný hotel ve vzdálenosti 200 m od centra městečka Campitello di Fassa. 
Vybavení a služby: recepce, parkoviště, garáž, snídaňový sál, společenská místnost s TV, lyžárna
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky a vlastním sociálním zařízením, fén, tele-
fon, TV, sejf, balkon, internet 
Stravování: snídaně formou bufetu
Vzdálenosti: 300 m od vleku Col Rodella, 100 m od zastávky skibusu, 200 m od centra města

Rezidence La Roggia se nachází ve vesnici Pozza di Fassa, 900 metrů od vleků lyžařského střediska 
Buffaure.
Vybavení a služby: recepce, wi-fi, výtah, lyžárna, prádelna, parkoviště
Ubytování: BILO 4 - ložnice se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvěma lůž-
ky, vlastní soc. zařízení; TRILO 6 - dvě ložnice se dvěma lůžky, z nichž každá má vlastní koupelnu, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvěma lůžky, třetí koupelna; TRILO 7 - ložnice se dvěma 
lůžky, druhá ložnice se dvěma lůžky a jedním samostatným, obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a dvěma lůžky, 2x koupelna 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 400 m od skiareálu Catinaccio, 900 m od skiareálu Buffaure, 50 m od zastávky skibusu 
(za poplatek)

TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
02/12-23/12 8400
23/12-30/12 10100
30/12-06/01 13600
06/01-27/01 8400
27/01-03/02 9000
03/02-10/02 8400
10/02-24/02 10300
24/02-03/03 9000
03/03-31/03 8400
31/03-07/04 9000

TERMÍN BILO 4 TRILO 6 TRILO 7
02/12-23/12 10700 13500 14400
23/12-30/12 19900 26000 26900
30/12-06/01 30300 41200 44000
06/01-03/02 15900 22000 24000
03/02-10/02 17400 23500 25100
10/02-17/02 19900 26000 27500
17/02-24/02 18400 24500 26000
24/02-03/03 17400 23500 25100
03/03-10/03 15900 22000 23500
10/03-17/03 15300 19900 21400
17/03-24/03 15300 19900 21400
24/03-31/03 11600 14700 15600

Cena za osobu zahrnuje: ubytování se snídaní 
Cena nezahrnuje: večeře  skipas  doprava  pobytová 
taxa (povinná platba na místě)  Příplatky: wi-fi - 10 €/týden 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 7 let - 
50 %  od 7 do 12 let - 30 %  nad 12 let - 10 % 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 
50 €/BILO, 60 €/TRILO (vynesení odpadků a úklid kuchyňského 
koutu je povinností klienta)  vratná kauce - 100 €/apt. 

 skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: povlečení, ručníky: sada - 12 €/os. /pobyt, povlečení 
- 7 €/os./pobyt, ručníky - 5 €/os./pobyt  přistýlka + 3.100 Kč/
týden (v apartmánech, které to prostorově umožňují) 

Garni Letizia ** - Campitello di Fassa 

Rezidence La Roggia - Pozza di Fassa
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Hotel se nachází na klidném místě asi 300 m od centra Canazei a 700 m od skiareálu Bel-
vedere.
Vybavení a služby: recepce, wellness centrum (sauna, turecké lázně, solárium), lyžárna, 
výtah, parkoviště, garáž
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, fén, bal-
kon, telefon, TV/SAT, sejf, wi-fi
Stravování: polopenze nebo snídaně 
Vzdálenosti: 300 m od centra, 700 m od skiareálu Belvedere, 20 m od zastávky skibusu

Tento komplex se skládá ze 4 vilek v typickém alpském stylu a celkem má 38 apartmánů.
Vybavení a služby: recepce, taverna, bar, společenská místnost s TV, herna, sauna, společenská 
místnost pro děti, parkoviště, garáž
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, kuchyňský kout, garáž, TV, sejf a telefon; 
BILO 4+1 - 42 m2, ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
a rozkládací pohovkou pro 1 osobu (tato je vhodná pouze pro děti do 12 let); TRILO 4+2 - 50 m2, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, ložnice s manželskou po-
stelí, pokoj s palandou
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 300 m od centra Alba di Canazei, 1,5 km od centra Canazei, 50 m od zastávky skibusu, 
900 m od lyžařských vleků skiareálu Ciampac (Alba di Canazei)

TERMÍN BILO 4+1 TRILO 4+2 
23/12-30/12 21600 26000
30/12-06/01 36600 41900
06/01-20/01 16700 20000
20/01-27/01 17700 21300
27/01-03/02 19000 23000
03/02-03/03 22600 26600
03/03-10/03 17700 21300
10/03-17/03 17300 20600
17/03-31/03 16700 20000

Cena za osobu zahrnuje: ubytování se snídaní nebo polopenzí 
 vstup do sauny a tureckých lázní  wi-fi 

Cena nezahrnuje: večeře při ubytování se snídaní  nápoje k večeři 
při polopenzi  ručníky pro vstup do wellness - 1 €/os. /vstup  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Slevy na 3. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 7 let - 30 %  od 7 
do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 %

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta)  garáž (1 auto/apartmán)  wi-fi na recepci 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apt.  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: pračka - 2,50 €/žeton  sušička - 2,50 €/žeton 

 sauna - 5 €/os. /vstup 

Hotel Engel *** - Canazei 

Rezidence Casa Canazei - Alba di Canazei  
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TERMÍN 
osoba 

ve dvoulůžkovém pokoji
polopenze 

osoba 
ve dvoulůžkovém pokoji 

snídaně 
23/12-30/12 14100 11400
30/12-06/01 23000 20300
06/01-27/01 13600 10900
27/01-03/02 14400 11700
03/02-10/02 13600 10900
10/02-24/02 16000 13300
24/02-03/03 14400 11700
03/03-24/03 13600 10900
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MARMOLADA / ARABBA 
12      15     5

Praha - Brennero - odbočka z dálnice Bressanone, Brunico, Corvara, 
Passo Campolongo, Malga Ciapela/Marmolada
Vzdálenosti: Malga Ciapela (Marmolada) - Arabba - 25 km, M. C. - Civetta (skiareál) - 13 km, M. C. - Canazei - 13 km, M. C. - Passo 
Fedaia - 6 km, M. C. - Rocca Pietore (směr Alleghe) - 4 km, M. C. - Saviner di Caprile (směr Alleghe) - 7 km
Marmolada - královna Dolomit vládne se svými 3.342 m nad Rocca Pietore a nad celým údolím, které se táhne až k Malga Ciapele. Toto malé údolí se 
nachází na rozhraní Benátska a Trentina a nejlépe přístupné je z jihu přes Vittorio Veneto, Belluno Alleghe. Ačkoliv Marmolada láká díky lyžování na le-
dovci i v létě, zůstává nezasažená turistikou a uchovává si tradiční ráz a atmosféru. Nenabízí mnoho zábavy mimo sjezdovky, a proto je ideální pro ty, 
kdo hledají “jen“ drsnou krásu hor a vřelé přijetí. Lyžařská oblast Arabba - Marmolada - Malga Ciapela v komplexu Dolomiti Superski prošla v posled-
ních letech výrazným vývojem a dnes je považována za jednu z těch nejzajímavějších. Arabba (1.600 m), na známém okruhu Sella Ronda (velmi dobré 
terénní možnosti pro střední i zdatné lyžaře), uspokojí jak začátečníky, tak i ty náročnější lyžaře. Malga Ciapela je zase výchozím místem na Marmola-
du i na vleky, které se napojují na Arabbu a na Sella Ronda. Ideální pro lyžaře, kterým vyhovují volné terény mimo sjezdové tratě. Přepravní kapacita je 
41.000 lyž./hod. V městečku Rocca Pietore najdete vše potřebné od obchodů a lékaře, přes informační středisko až po restaurace a kavárny. Hlavním 
lákadlem zůstává krása okolní přírody s někte-
rými zajímavostmi jako například kaňon Serrai 
ve vesnici Sottoguda s hlubokým průsmykem 
mezi skalami (dlouhým 2 km), který se dá projít 
pěšky. V zimě nabízí možnost lezení po ledo-
pádech. Výhodou je také blízkost Civetty, další 
lyžařské oblasti v Dolomiti Superski.  
Sella Ronda je určitě nejvíce fascinující lyžařský okruh v celých italských Alpách. Provede Vás čtyřmi oblastmi Dolomiti Superski: Val di Fassa/Carez-
za, Arabba/Marmolada, Alta Badia (10 km černých, 65 km červených, 55 km modrých tratí) a Val Gardena (18 km černých, 105 km červených, 52 km 
modrých tratí). Na cestu je možné se vydat ve směru hodinových ručiček (po oranžové - 42 km tratí, 4 kabiny, 6 sedaček, 1 vlek) nebo po zcela jiných 
sjezdovkách v opačném směru (zelené značky - 39 km tratí, 2 kabiny, 10 sedaček, 3 vleky). Je vhodný i pro středně zdatné lyžaře. Celkově se nabízí 
více variant sjezdových tratí, od závodních tratí ve Val Gardeně a Arabbě až po skialpinistické tratě Sass Pordoi (2.950 m n. m.). K tomu, abyste se 
mohli na tento okruh vydat, je třeba skipas Dolomiti Superski. (Doporučuje se vyrazit ráno co nejdříve, protože vleky se zavírají mezi 16.00-16.30). 
Náročnější lyžaři by si neměli nechat ujít sjezdovky jako Sasslong - S. Cristina di Val Gardena a Gran Risa - La Villa in Alta Badia využívané i pro Svě-
tový pohár nebo další černé sjezdovky jako Ciampinoi  - Selva Gardena a Fodoma a Porta Dos - Arabba.
GIRO DELLA GRANDE GUERRA - okruh první světové války. Tento lyžařský okruh vede kolem Col di Lana, který je symbolem a svědkem krutých 
bitev za 1. světové války. Vede kolem mnoha vojenských stanovišť a průchodů s nádherným výhledem. 40-ti kilometrový výlet je vhodný i pro 
středně zdatné lyžaře a je možno jej absolvovat jak ve směru hodinových ručiček (fialové značky), tak i v opačném směru (po modré), ale určitě ta 
více fascinující a zároveň náročnější je druhá varianta. Muzeum 1. velké války (1915-1918) naleznete v 2.950 m ve stanici lanovky Serauta.

17 63 km4 23 km 196 %52

680 km
z Prahy

1.162 - 3.269 m
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TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
09/12-16/12 13100
16/12-23/12 13800
23/12-30/12 18800
30/12-06/01 18400
06/01-13/01 14400
13/01-20/01 13900
20/01-27/01 13900
27/01-03/02 15000
03/02-03/03 16000
03/03-24/03 13900
24/03-31/03 14200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  wi-fi 
v lobby 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatek: malá zvířata - 5 €/den  vstup do sauny - 
za poplatek na místě 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma (bez 
nároku na lůžko a stravu)  od 2 do 6 let - 25 %  od 6 
do 12 let - 20 %  nad 12 let - bez slevy

Hotel Baita Dovich *** - Malga Ciapela
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Krásný rodinný hotel s dlouholetou tradicí a ideální 
polohou přímo na dojezdu sjezdovky ke kabince Mar-
molada.
Vybavení a služby: 14 pokojů, recepce, restaurace, 
bar, wi-fi u baru, lyžárna, výtah, parkoviště, finská 
sauna
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, 
vlastní soc. zařízení, fén, telefon, TV, sejf, balkon
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, 
servírované večeře a zeleninový bufet 
Vzdálenosti: přímo na dojezdu sjezdovky 

U SJEZDOVKY
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Bosco Verde je malé městečko v údolí Alto Agordino. Apartmány jsou rozdělené do 3 samostatných budov 
blízko u sebe. Požadavek na umístění 2 a více apartmánů v jedné budově je nutné hlásit již při rezervaci.
Vybavení a služby: parkoviště, lyžárna
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem; BILO 4 - obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem na spaní/palandou pro 2 osoby, ložnice s dvoulůžkem; TRILO 6 - obývací pokoj 
s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, ložnice s dvoulůžkem a ložnice se dvěma samostatnými lůžky
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: v centru vesnice, 3 km od vleků Marmolada/Sella Ronda/Arabba, 70 m od zastávky skibusu

TERMÍN OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

02/12-16/12 10700
16/12-23/12 11900
19/12-26/12 11900
26/12-02/01 17400
02/01-07/01 (5 nocí) 10300
06/01-27/01 11700
27/01-03/02 12600
03/02-03/03 13600
03/03-10/03 12300
10/03-24/03 11700

TERMÍN BILO 4 TRILO 6
03/12-17/12 13300 18300
17/12-24/12 20000 26600
24/12-07/01 22600 29900
07/01-14/01 16700 20000
14/01-18/03 15000 20000
18/03-01/04 13300 18300

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
 vstup do sauny, vířivky a bazénu (povinná 

koupací čepice)  wi-fi
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba 
na místě)  Příplatky: jednolůžkový pokoj + 
400 Kč/os./noc
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 3 let - zdarma 

 od 3 do 9 let - 20 %  od 9 do 15 let -15 %  nad 
15 let -10 %

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  parkoviště  wi-fi
Cena nezahrnuje: povlečení, ručníky - vlastní  závěrečný 
úklid - nutné hradit na místě: 40 €/apt. (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)
vratná kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava  pobytová 
taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: malá zvířata - 30 €/týden

Hotel Tyrolia *** - Malga Ciapela

Rezidence Marmolada - Bosco Verde
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Rodinný hotel leží na úpatí hory Marmolada leží 
hned u sjezdovky.
Vybavení a služby: 30 pokojů, recepce, bar, restau-
race, společenská místnost, herna, wellness centrum 
(bazén, sauna, vířivka), výtah, parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 nebo 
2 přistýlek, vlastní sociální zařízení, telefon, TV, fén, 
některé pokoje mají balkon
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, ve-
čeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 50 m od lanovky, 100 m od centra 

U SJEZDOVKY
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Menší hotel s příjemnou rodinnou atmosférou a možností relaxace ve wellness centru. 
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, společenská místnost s krbem, sejf, parkoviště, lyžárna, wellness 
centrum (sauna, vířivka, relaxační zóna, masáže)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, sejf, wi-fi, některé 
pokoje mají balkon
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu a zeleninový bufet 
Vzdálenosti: 30 m od zastávky skibusu, 4 km od Marmolady

Menší rodinný hotel se nachází při hlavní silni-
ci směrem na Marmoladu ve vesnici Saviner di 
Caprile. Hotel Aurora je vyhledávaný hlavně pro 
svoji výbornou tradiční italskou kuchyni. 
Vybavení a služby: 12 pokojů v hlavní budově 
a 2 v depandanci, recepce, wi-fi, restaurace, bar, 
společenská místnost, malé parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 2 při-
stýlek, vlastní sociální zařízení, TV, telefon
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, 
večeře výběrem z menu a zeleninový bufet
Vzdálenosti: 7 km od nástupu na lanovky Mar-
molada/Sella Ronda/Arabba, 4 km od vleků Ci-
vetta, 30 m od zastávky skibusu

TERMÍN 
OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

7 nocí 6 nocí 5 nocí 4 noci 3 noci 
19/12-26/12 7000 - - - - - - 5400 4700
26/12-02/01 - - - 11700 10700 9700 8000
30/12-06/01 13300 11700 10700 9700 8000
06/01-27/01 8200 8000 7000 6000 4700
27/01-10/02 8900 8000 7400 6400 5000
10/02-17/02 11200 10300 9000 8000 6700
17/02-03/03 9300 8400 7700 7000 6400
03/03-10/03 10000 9300 8400 7700 7000
10/03-28/04 8200 7700 6700 5700 4700

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polo- 
penzí  vstup do wellness centra  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba 
na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 4 let - zdarma 

 od 4 do 7 let - 40 %  od 7 do 12 let - 15 % 
 nad 12 let - 10 %

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 5 let - zdarma  od 5 do 8 let 
- 40 %  od 8 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 % 

Hotel Villa Eden *** - Rocca Pietore

Hotel Aurora *** - Saviner di Caprile
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TERMÍN 
OSOBA 

VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
7 nocí 5 nocí 

02/12-23/12 9300 6700
23/12-06/01 14000 10000
06/01-13/01 10000 7400
13/01-27/01 9300 6700
27/01-03/02 9800 7000
03/02-17/03 10500 7500
17/03-31/03 9500 7000



Oblíbené apartmány v centru vesničky Caprile.
Vybavení a služby: bar/pizzerie v přízemí budovy, par-
koviště
Ubytování: v apartmánech s vlastním soc. zařízením 
a kuchyňským koutem; BILO 2 - ložnice se dvěma lůžky, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem; BILO 3 - ložnice 
se dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem, 
lůžko pro 1 osobu; TRILO 4 - 2x ložnice se dvěma lůžky, 
2x koupelna, obývací pokoj s kuchyňským koutem
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 3 km od vleků Civetta, 7 km od vleku Mar-
molada (Sella Ronda), zastávka skibusu před rezidencí

Rezidence Campolongo nabízí ubytování v apartmánech s perfektní výchozí 
pozicí pro lyžaře v oblíbeném středisku Arabba.
Vybavení a služby: 32 apartmánů, velké společenské prostory s TV, herna 
pro děti, restaurace/bar, garáže, parkoviště, lyžárna, wellness centrum (sauna, 
pára, vířivka, relaxační zóna)
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, telefon, TV/SAT, balkon/
terasa; MONO 2 - cca 22 m2, jednopokojový apartmán s kuchyňským koutem, 
rozkládací gauč pro 2 osoby, možnost až 2 přistýlek (vyklápěcí lůžko/palanda); 
MONO 3 - cca 27 m2, jednopokojový apartmán s kuchyňským koutem, rozklá-
dací gauč pro 2 osoby, 1 další lůžko a možnost 1 přistýlky (vyklápěcí lůžko/
palanda); MONO 4 - cca 36 m2, jednopokojový apartmán s kuchyňským kou-
tem, rozkládací gauč pro 2 osoby + palanda, možnost až 2 přistýlek (palanda);  
BILO 4A - cca 45 m2, 1x ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x koupelna, možnost až 
dvou přistýlek (palanda); BILO 4B - cca 50 m2, 1x ložnice s manželským lůžkem, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
1x koupelna, možnost až 2 přistýlek (palanda); TRILO 4A - cca 55 m2, 2x ložnice 
s manželským lůžkem nebo dvěma oddělenými lůžky, 2x koupelna, možnost 
až 2 přistýlek (palanda); TRILO 4B - cca 50 m2, 1x ložnice se dvěma oddělenými 
lůžky, 1x ložnice s palandou, obývací pokoj, 1x koupelna, možnost 2-3 přistý-
lek (palanda/vyklápěcí lůžko); TRILO 5 - cca 65 m2, na dvou podlažích, 1x lož-
nice s manželským lůžkem, 1x ložnice s palandou, 2x koupelna, obývací po-
koj s kuchyňským koutem, možnost až 3 přistýlek (palanda/rozkládací gauč); 
QUADRI 6 - cca 80 m2, obývací pokoj s kuchyňským koutem a gaučem, 1x ložni-
ce s manželským lůžkem, 1x ložnice s palandou v přízemí a 1x v patře, 2x kou-
pelna, možnost až 2 přistýlek (rozkládací gauč); QUADRI 9 - cca 105 m2, na dvou 
podlažích, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem, 1x lož-
nice se dvěma oddělenými lůžky, 2x ložnice s manželským lůžkem, 1x ložnice 
s palandou, 2x koupelna, možnost až 4 přistýlek (palandy); uvedené ceny platí 
pro apartmán bez přistýlek, info o cenách přistýlek na vyžádání v CK 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: u svahu (možnost dojezdu k rezidenci na lyžích), 800 m od la-
novky, skibus u rezidence, Corvara 6 km, Alta Badia a Val di Fassa 3 km

BILO 2
TERMÍN 7 NOCÍ 5 NOCÍ 4 NOCI
02/12-26/12 13100 9400 7500
26/12-06/01 13900 10000 8000
08/01-13/01 (5 nocí) - - - 9400 - - -
13/01-31/03 13100 9400 7500

BILO 3
TERMÍN 7 NOCÍ 5 NOCÍ 4 NOCI
02/12-26/12 15400 11000 8800
26/12-06/01 16400 11700 9400
08/01-13/01 (5 nocí) - 11000 -
13/01-31/03 15400 11000 8800

TRILO 4
TERMÍN 7 NOCÍ 5 NOCÍ 4 NOCI
02/12-26/12 20500 14600 11700
26/12-06/01 21500 15400 12300
08/01-13/01 (5 nocí) - - - 14600 - - -
13/01-31/03 20500 14600 11700

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid (vynesení 
odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta) 

 wi-fi
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 € /apt.  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)

Apartmány Giorgio - Caprile

Rezidence Campolongo *** - Arabba
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TERMÍN MONO 2 MONO 3 MONO 4 BILO 4 A BILO 4 B TRILO 4 A TRILO 4 B TRILO 5 QUADRI 6 QUADRI 9
02/12-23/12 11700 17600 21900 26400 32100 33500 30700 35000 39400 49700
23/12-06/01 17600 26400 32100 38000 45200 48200 42300 51100 55400 74300
02/01-07/01 (5 nocí) 12600 18900 22900 27200 32300 34500 30200 36500 39600 53100
06/01-13/01! 12500 18900 23300 28000 34000 35600 32300 37300 41700 53200
13/01-20/01 11700 17600 21900 26400 32100 33500 30700 35000 39400 49700
20/01-03/02 14500 20500 24700 29200 36600 38000 35000 40900 45200 58400
03/02-10/03 16200 23300 27800 33500 40900 43700 38000 46800 52500 68600
10/03-07/04 14500 20500 24700 29200 36600 38000 35000 40900 45200 58400

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid (úklid kuchyňského koutu a vynesení 
odpadků je povinností klienta)  vstup do sauny, páry a vířivky
Cena nezahrnuje: skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: snídaně - 8 €/os. (nutná rezervace předem)  dětská postýlka - 6 €/noc  garáž - 6 €/noc  přistýlka - cena na vyžádání v CK
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Hotel se nachází v centru střediska Arabba nedaleko vleků. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace a bar, piano bar, taverna, společenská místnost s TV, hotelový 
trezor, dětský koutek, internet point, wi-fi, lyžárna, garáže a parkoviště, wellness centrum (bazén, sau-
na, masáže, solárium, posilovna), stolní tenis a fotbal, videohry a billiard
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a čtyřlůžkové pokoje s palandou, vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, telefon, rádio, fén, sejf 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu a zeleninový bufet
Vzdálenosti: 50 m od centra města, 50 m od lyžařského areálu Arabba - Sella Ronda

Ubytování v různých rezidencích ve středisku Arabba. Při po-
ptávce vždy nabízíme konkrétní apartmán s fotkami a informací 
o vzdálenostech od centra a vleku. 
Ubytování: v privátních apartmánech s vlastním sociálním zaří-
zením a vybaveným kuchyňským koutem; MONO 2 - obývací po-
koj s rozkládacím gaučem nebo dvěma samostatnými lůžky, TV
BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozklá-
dacím gaučem nebo 2 samostatnými lůžky, TV; TRILO 5 - ložnice 
s manželským lůžkem, ložnice s jedním nebo dvěma lůžky, pří-
padně palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní 
pro 1 nebo 2 osoby, TV; TRILO 5 KOMFORT - mansarda, ložnice 
s manželským lůžkem, pokoj se 3 lůžky nebo palandou a jedním 
samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a TV, 
2x WC; QUADRI 8 - mansarda, 1 ložnice s manželským lůžkem, 
obývací prostor a 1 koupelna se sprchou a WC dole, nahoře 1 lož-
nice se dvěma samostatnými lůžky (nebo palandou) a s 1 manžel-
ským lůžkem a balkonem, obývací pokoj s kuchyňkou a rozkláda-
cím gaučem na spaní pro 2 osoby, koupelna se sprchou a pračka 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 300-500 m od centra města, některé apartmány 
jsou přímo na svahu nebo v pěší dostupnosti

TERMÍN
OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
7 nocí 5 nocí 4 noci

02/12-23/12 16200 11600 9300
23/12-30/12 24400 - - - - - -
30/12-06/01 26600 19000 15200
06/01-13/01 18700 - - - - - -
13/01-20/01 17400 12400 10000
20/01-03/02 19400 13900 11100
03/02-10/03 21500 15400 12300
10/03-31/03 19400 13900 11100

TERMÍN MONO 2 BILO 4 TRILO 5 TRILO 5 COMFORT TRILO 6 TRILO 7 QUADRI 8
02/12-16/12 13500 21600 27000 29100 29100 32700 45000
16/12-23/12 22100 35100 43800 48200 48200 53400 72000
23/12-06/01 29200 47100 59100 63600 63600 72000 93000
06/01-13/01 18500 29400 37300 40200 40200 45000 61200
13/01-27/01 17400 28500 35600 38400 38400 42900 58500
27/01-03/02 20000 29900 37900 40700 40700 45800 62700
03/02-17/03 24300 38700 48000 48000 53100 59100 79800
17/03-31/03 17300 27900 35100 37800 37800 42600 58200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup 
do wellness centra a posilovny  wi-fi
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: dětská postýlka - 6 €/den  jednolůžkový 
pokoj + 500 Kč/os./noc  dvoulůžkový pokoj obsazený 
jednou osobou + 1.200 Kč/os./noc  garáž - 12 €/noc 

 malá zvířata - 25 €/pobyt
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 1 roku - zdarma  od 1 roku 
do 7 let - 30 %  nad 7 let - 15 %

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 54 €/MONO a BILO, 70 €/TRILO, 
86 €/QUADRI  (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná 
kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: povlečení a ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 15 €/os.  wi-fi - za poplatek 
na místě  malá zvířata - 6 €/noc

Hotel Portavescovo *** - Arabba

Privátní apartmány Arabba - Arabba
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CIVETTA 
Praha - Vienna - Villach - odbočka z dálnice Spitall - 
Dobbiaco - Cortina - Alleghe - Civetta
Vzdálenosti: Civetta - Arabba - 18 km, Civetta - Cortina - 31 km, Civetta - Falcade -15 km
Civetta je největší lyžařskou oblastí VENETA. Zařízení na umělé zasněžování garantuje 
80 km sjezdovek od prosince do Velikonoc pro všechny lyžaře, od začátečníků po pokročilé. Patří rovněž do skupiny DOLOMITI SUPER-
SKI a je možné v rámci tohoto skipasu lyžovat v Cortina d‘Ampezzo (cca 30 km), ARABBA (cca 18 km), FALCADE - TRE VALLI (cca 13 km), 
kde můžete využít místního skibusu, který propojuje střediska TRE VALLI, CIVETTA a MARMOLADA. Symbolem oblasti je hora Monte 
Civetta (3.218 m n. m.). Mezi nejznámější 
městečka patří Alleghe, kde je zimní sta-
dion a hraje se tu první liga v ledním ho-
keji. Dalšími středisky jsou Selva di Cadore, 
Zoldo a Palafera. Najdete tu lyžařské školy 
a také dva snowparky (Alleghe Superpark, 
Zoldopark). 10 80 km 9 40 km 290 %03

740 km
z Prahy

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

23      19     41.000 - 2.100 m

Rezidence Regina se nachází na břehu jezera, u silnice na okraji vesnice. V roce 2011 
byly všechny apartmány moderně zrekonstruovány.
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem; 
BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 oso-
by; TRILO 4  - ložnice s manželským lůžkem, pokoj se 2 oddělenými lůžky, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem, většina má balkon (v některých apartmánech možnost 
5. lůžka za příplatek); TRILO 4 (2x WC) - stejný popis jako TRILO 4, 2x vlastní sociální 
zařízení; TRILO 6/7 - podkrovní apartmány ve dvou podlažích, ložnice s manželským 
lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 
ve druhém neuzavřeném podlaží je pokoj s manželským lůžkem a jedním samo-
statným lůžkem, většina má balkon; TRILO 6/7 (2x WC) - stejný popis jako TRILO 6/7, 
2x vlastní sociální zařízení
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 900 m od vleků Civetta, 50 m od zastávky skibusu, 1,5 km od centra měs-
tečka Alleghe

TERMÍN BILO 4 TRILO 4 TRILO 4 
(2x WC) TRILO 6/7 TRILO 6/7 

(2x WC)
02/12-23/12 20000 21900 22800 27500 29300
19/12-26/12 20000 21900 22800 27500 29300
26/12-02/01 40500 43300 45100 50700 54200
02/01-06/01 (4 noci) 17700 19400 20100 24400 25700
06/01-03/02 20000 21900 22800 27500 29300
03/02-17/02 22600 24700 25600 30700 32600
17/02-07/04 20000 21900 22800 27500 29300

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/BILO, 
60 €/TRILO 4, 70 €/TRILO 6/7 (vynesení odpadků a úklid kuchyňského 
koutu je povinností klienta, v opačném případě zaplatí navíc 25 €/apt.) 

 vratná kauce - 150 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)
Příplatky: dětská postýlka - 28 €/týden (na vyžádání při rezervaci) 

 přistýlka + 2.800 Kč/týden

Rezidence Regina - Masaré di Alleghe
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Apartmány v centru městečka nabízí krásný výhled na jezero a od sjezdovek jsou vzdáleny jen 350 m. 
Vybavení a služby: lyžárna, parkoviště, wi-fi 
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem; TRILO 4+1 - 
obývací pokoj s kuchyňským koutem a lůžkem pro 1 osobu, dvě ložnice (manželské lůžko nebo 
oddělená lůžka), TV; QUADRI 6+1 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a lůžkem pro 1 osobu, 
tři ložnice (z toho jedna s palandou), 2x koupelna, TV
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 150 m od centra města, 350 m od lanovky

Krásná rezidence postavená v roce 2011 hned u lanovky Pecol, nabízí 
ubytování ve stylových apartmánech.
Vybavení a služby: 38 apartmánů, recepce, taverna, lyžárna, dětský 
koutek, zasedací místnost, prádelna, parkoviště, výtah
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, TV/SAT, sejf, 
kuchyňský kout, většina má balkon; MONO 2/3/4 - obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem na spaní pro 2 osoby nebo vyklápěcím manželským 
lůžkem, u MONO 3 je navíc jedno samostatné lůžko, u MONO 4 je na-
víc palanda; BILO 4 - obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 
2 osoby nebo vyklápěcím manželským lůžkem, ložnice s manželským 
lůžkem nebo 2 oddělenými lůžky; BILO 6 - obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem na spaní pro 2 osoby nebo vyklápěcím manželským lůžkem, 
ložnice s manželským lůžkem a dvěma samostatnými lůžky nebo s pa-
landou; TRILO 6 - obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 
2 osoby nebo vyklápěcím manželským lůžkem, ložnice s manželským 
lůžkem nebo 2 oddělenými lůžky, další ložnice nebo otevřené patro 
se dvěma oddělenými lůžky, balkon; QUADRI 8 - obývací pokoj s roz-
kládacím gaučem na spaní pro 2 osoby nebo vyklápěcím manželským 
lůžkem, ložnice s manželským lůžkem nebo oddělenými lůžky, další 
dva menší/ podkrovní pokoje se dvěma oddělenými lůžky, balkon
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: u lanovky, 100 m od centra vesnice

TERMÍN TRILO 4+1 QUADRI 6+1
02/12-16/12 16400 19900
16/12-23/12 17000 20500
23/12-26/12 (3 noci) 9700 12600
26/12-02/01 40900 48200
02/01-06/01 (4 noci) 15200 21000
06/01-13/01 17000 20500
13/01-20/01 16400 20500
20/01-27/01 16400 21600
27/01-03/02 18100 22800
03/02-10/02 19300 24000
10/02-17/02 21900 30700
17/02-03/03 20500 26600
03/03-10/03 19000 24000
10/03-17/03 16400 20500
17/03-07/04 16400 19900

TERMÍN MONO 2 MONO 3 MONO 4 BILO 4 BILO 6 TRILO 6 QUADRI 8
03/12-17/12 11900 13800 15800 18800 21700 24700 26700
17/12-24/12 13500 15700 18000 21300 24700 28100 30300
24/12-30/01 (6 nocí) 16900 19100 21300 24700 28100 31400 33700
30/12-06/01 27900 33400 39000 43200 47300 51500 54300
06/01-13/01 18100 20900 23700 27900 32000 37600 40400
13/01-03/02 19500 22300 25100 29300 33400 39000 41800
03/02-24/02 20900 23700 26500 30600 34800 40400 43200
24/02-03/03 19500 22300 25100 29300 33400 39000 41800
03/03-10/03 16400 18900 21400 25200 28900 32700 35200
10/03-17/03 14300 16700 19100 22600 26200 30900 33300
17/03-24/03 13500 15700 18000 21300 24700 29200 31400
24/03-29/03 (5 nocí) 8500 9900 11500 13800 16800 18400 19800
30/03-02/04 (4 noci) 6900 7900 9300 11100 13500 14600 15800

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny
Cena nezahrnuje: ručníky - vlastní  závěrečný úklid - nutné 
hradit na místě: 50 €/TRILO a 65 €/QUADRI (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: povlečení - vlastní nebo lze objednat předem za 10 €/os. 

 dětská postýlka - 25 €/týden (na vyžádání při rezervaci)

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu plynu, vody a elektřiny 
 povlečení, ručníky  závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je 

povinností klienta)  wi-fi
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava  pobytová taxa (povinná 
platba na místě)

Apartmány Katinanna - Alleghe

Rezidence Civetta - Zoldo
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VAL GARDENA / ALPE DI SIUSI
35      75     13

Praha - München - Innsbruck - Brennero - sjezd Chiusa - Ortisei
Vzdálenosti mezi středisky: Ortisei - St. Cristina 4 km, Ortisei - Selva Gardena 8 km, 
Ortisei - Castelrotto 10 km, Ortisei - Fié allo Sciliar 20 km, Ortisei - Siusi 14,5 km
Údolí Val Gardena/Alpe di Siusi je jedním z nejžádanějších lyžařských středisek v Evropě s vysokou kva-
litou skiareálů. Hlavními centry oblasti jsou střediska Ortisei (St. Ulrich), St. Cristina, Selva Gardena (Wolkenstein). Naleznete tu výborné podmín-
ky pro lyžování, moderní přepravní zařízení a nádherná panoramata hor. Val Gardena nabízí velké množství vzájemně propojených sjezdovek. 
Známá je sjezdovka Saslong, kde se jezdí zá-
vody Světového poháru z vrcholu Ciampinoi. 
Lyžařská oblast v Jižním Tyrolsku je vhodná 
díky množství modrých a červených tratí pro 
lyžaře začátečníky, ale také pro zkušené jezd-
ce. Val Gardena je součástí známého okruhu 
Sella Ronda, platí zde skipas Dolomiti Super-
ski. V údolí je téměř 100 km běžkařských tratí 
a dva snowparky. Odpočinek po lyžování nabízí Ortisei, kde se na-
chází veřejný krytý bazén. Oblast patří k nejluxusnějším střediskům 
celé Itálie s množstvím kvalitních ubytovacích zařízení, což se odráží 
na vyšší cenové hladině služeb. Přepravní kapacita střediska je více 
než 100.000 osob/hodinu. Prestižní oblast s vysokou kvalitou skiareá-
lů nabízí také noční vyžití - mnoho restaurací, barů a obchodů. 
Val Gardena - střediska: Ortisei/St. Ulrich (1.236 m n. m.) - z Ortisei se 
dostanete pomocí lanovek do areálu Alpe di Siusi (Seiser Alm) a Se-
ceda. St. Cristina (1.428 m n. m.) a Selva Gardena (1.563 m n. m.). Nej-
populárnější sjezdovka Seceda měří 9 km. Další známá trať je Saslong 
z hory Ciampinoi, kde se jezdí světový pohár. V roce 1970 hostila Val 
Gardena Mistrovství světa v lyžování.
Alpe di Siusi - střediska: Castelrotto, Siusi allo Sciliar, Fié allo Sciliar, 
Alpe di Siusi. Samostatná oblast má: 60 km sjezdovek (30 modrých, 
29 červených, 1 černá), 23 lanovek a vleků. Z Alpe di Siusi se dostanete 
na Sella Rondu pomocí skibusu ze Saltria nebo z Monte Pana. Najdete 
tu lyžařské školy, snowpark King Laurin dlouhý 1.500 m na sjezdovce 
Laurin a parky pro děti (Eurotel, Ludy, Guns a další).

41 175 km 24 135 km 295 %29

660 km
z Prahy

1.060-2.518 m

str. 25

Stylový hotel v historické budově na slun-
ném místě nabízí mimo jiné i odpočinek 
v malém wellness centru. 
Vybavení a služby: recepce, hala, bar, 
konferenční místnost, společenská míst-
nost s TV, čítárna, posilovna, sauna, vířiv-
ka, parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje typu 
KOMFORT s možností přistýlky, vlastní 
sociální zařízení, telefon, TV
Stravování: polopenze - snídaně formou 
bufetu, večeře výběrem z menu, zeleni-
nový bufet
Vzdálenosti: zastávka skibusu před ho-
telem, 400 m od lanovky Alpe di Siusi

TERMÍN OSOBA V POKOJI KOMFORT 
20/12-27/12 14400
27/12-02/01 (6 nocí) 19800
02/01-07/01 (5 nocí) 13000
07/01-28/01 13100
28/01-11/02 14000
11/02-25/02 14800
25/02-11/03 14000
11/03-25/03 13100
25/03-02/04 14000

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí v pokoji 
KOMFORT  vstup do sauny, vířivky a posilovny
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: dětská postýlka - 10 €/noc (na vyžádání při rezer- 
vaci)  pobyty na méně než 4 noci + 20 %  jednolůžkový 
pokoj + 600 Kč/noc 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 7 let - 40% v termínu 27/12-07/01 

 děti do 7 let - zdarma v ostatních termínech  děti od 7 do 11 let 
- 20% v termínech 27/12-07/01 a 11/02 - 25/02  děti od 7 do 11 let 
- 40% v termínech 28/01-11/02, 25/02-11/03 a 25/03-02/04  děti 
od 7 do 11 let v ostatních termínech platí povinně 3.700 Kč/os./
týden  nad 11 let - 10 % 

Hotel Salegg *** - Siusi allo Sciliar
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Rezidence se nachází nedaleko sportovního centra v městečku 
Santa Cristina.
Vybavení a služby: recepce, taverna, bar, společenská místnost, 
lyžárna, sauna, solárium, vířivka, garáže
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením a kuchyň-
ským koutem, TV, telefon, sejf; MONO 2 - jednopokojový apartmán 
s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby; BILO 2/4  - obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, ložnice s man-
želským lůžkem
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 400 m od vleků, 200 m od zastávky skibusu, 250 m 
od centra města

Rodinný hotel s tradicí vyhledávaný pro svou klidnou atmosféru a blízkost lyžařských vleků.
Vybavení a služby: recepce, 32 pokojů, úschovna zavazadel, výtah, restaurace, bar, lyžárna, sauna, parkoviště 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, fén, sejf, telefon, TV/SAT, ně-
které s balkonem
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře o 4 chodech s možností výběru, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 800 m od centra, 100 m od sjezdovky, 100 m od zastávky skibusu

TERMÍN MONO 2 BILO 4
23/12-30/12 16000 26600
30/12-06/01 25000 41600
06/01-13/01 11700 19300
13/01-20/01 12700 20600
20/01-27/01 13300 22000
27/01-03/02 14700 24000
03/02-03/03 17300 28600
03/03-10/03 13700 22600
10/03-17/03 12000 20000
17/03-31/03 11700 19300

TERMÍN OSOBA
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

16/12-30/12 15200
30/12-06/01 23300
06/01-03/02 15200
03/02-03/03 18700
03/03-07/04 13000

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta)  vstup do sauny  wi-fi na recepci  garáž
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apt.  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: pračka - 2 €/žeton  sušička - 2 €/žeton  skibus 
ke sjezdovkám - 20 €/os. /týden  

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
 parkoviště (omezený počet míst)  wi-fi

Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas 
 doprava  pobytová taxa (povinná platba 

na místě)
Slevy na 3. lůžku: děti do 3 let - zdarma  od 3 
do 11 let -20 %  od 11 do 15 let -10 %

Rezidence Casa Metz - Santa Cristina

Hotel Alpino Plan *** - Selva di Val Gardena

VA
L G

AR
DE

NA
 / A

LP
E D

I S
IU

SI

str.25

str.25



KRONPLATZ / PLAN DE CORONES

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

5
Praha - München - autostráda A22 (Brennero - Modena) - sjezd Bressanone - 
Brunico - Kronplatz
Vzdálenosti mezi středisky: Brunico - Riscone - 1,5 km, Brunico - Valdaora - 10 km, 
Brunico - Rasen-Antholz - 12 km, Brunico - San Vigilio Marebbe - 17 km
Kronplatz (Plan de Corones) na jihu tyrolských Dolomit je nejkrásnější místo pro strávení zimní dovolené. Je to lyžařské středisko s velkou 
přepravní kapacitou (asi 62.000 osob za hodinu), které nejlépe spojuje sport, zábavu a relaxaci. Samotný vrchol Kronplatzu měří 2.275 m n. m.
Kronplatz poskytuje rozsáhlé příležitosti pro lyžování, snowboarding a zimní túry. Oblast je právem označována za technicky nejdokonalejší. 
Najdete zde vždy upravené tratě všech stupňů náročnosti a výborné sněhové podmínky s celosezónním zasněžováním. Sjezdovky, které 
obepínají téměř celý masiv, Vám umožní přesuny během dne podle pohybu slunce a kvality sněhu. Výhodou tohoto střediska jsou také rychlé 
kabinky. Přes 100 km sjezdovek jistě nezklame i ty nejnáročnější lyžaře (např. známá černá sjezdovka Sylvester). Mezi nejznámější střediska této 
oblasti patří Brunico, S. Vigilio di Marebbe 
a Valdaora. Příznivci běhu na lyžích tu na-
jdou přibližně 200 km tratí. Historická měs-
tečka lákají k procházkám i k nákupům. Díky 
celkové kvalitě této oblasti jsou zde o něco 
vyšší ceny služeb.  
Města a městečka v oblasti: Brunico, S. Vigi-
lio di Marebbe, Valdaora, S. Lorenzo di Sebato, Chienes, Falzes, Perca, Rasun in Valle Anterselva, Terento, Monguelfo, Tesido, Anterselva, Valle 
di Casies, Gais-Villa Ottone a San Martino in Badia.

5 111 km6 180 km  2100 %201

650 km
z Prahy

26      13     900 - 2.275 m
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Příjemný hotel s wellness centrem se nachází na okraji vesničky Rasun, jen 4 km od sjezdovek. Zastávka 
skibusu je hned u hotelu.
Vybavení a služby: 26 pokojů, recepce, výtah, restaurace, bar, společenská místnost s TV, lyžárna, in-
ternet point, parkoviště a terasa, wellness centrum (sauna, pára, infračervená kabina, vířivka, solárium 
- za poplatek)
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 1 přistýlky, vlastní sociální zařízení, fén, TV/SAT, telefon, 
sejf, většina s balkonem, internet
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu
Vzdálenosti: 4 km od sjezdovek Olang, 8 km od Brunico, 20 m od zastávky skibusu, 500 m od centra města

TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
02/12-23/12 12200
23/12-30/12 13800
30/12-06/01 17600
06/01-10/02 12200
10/02-17/02 13800
17/02-07/04 12200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  skibus 
(zastávka u hotelu)  vstup do wellness centra  1x týdně 
gala večeře  parkoviště (omezený počet míst)  wi-fi
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Sleva na 3. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 6 let - 
40 %  od 6 do 12 let -20 %  od 12 do 15 let -10 %

Hotel Brunnerhof *** - Rasun / Anterselva
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Krásný rodinný hotel s dlouholetou tradicí nabízí nejen příjemné ubytování, ale také možnost od-
počinku ve wellness centru.
Vybavení a služby: 25 pokojů, recepce, bar, restaurace, společenská místnost s TV, internet point, 
wellness centrum (bazén, sauna, turecké lázně, bylinná jeskyně, Kneippova terapie, solárium, ví-
řivka), terasa, lyžárna, výtah, parkoviště
Ubytování: vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, telefon, TV/SAT, sejf, fén, většina po-
kojů má balkon, výhled do údolí; ECONOMY - 18-22 m2, menší pokoje pro 2 osoby; ALPIN - 24-26 m2, 
dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek, wi-fi 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 200 m od zastávky skibusu, 300 m od centra města, 4 km od vleku Olang (Kronplatz)

TERMÍN OSOBA 
V POKOJI ECONOMY 

OSOBA 
V POKOJI ALPIN 

16/12-23/12 14300 15200
23/12-06/01 21500 22400
06/01-13/01 15600 16600
13/01-20/01 17200 18100
20/01-27/01 16200 17200
27/01-10/02 15600 16600
10/02-17/02 16600 17600
17/02-03/03 15600 16600
03/03-31/03 14300 15200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup 
do wellness centra  župan (na vyžádání na recepci) 

 odpolední dezert (15.00 -17.00)  1x týdně večer s živou 
hudbou
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: malá zvířata na vyžádání při rezervaci 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 5 let - 
40 %  od 5 do 13 let - 30 %  nad 13 let - 10 %

Hotel Adler **** - Rasun / Anterselva
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Rezidence se vkusně zařízenými apartmány se nachází asi 10 km od centra Brunica.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, společenská místnost s TV, lyžárna, wellness centrum (v ho-
telu Adler, bazén, sauna, vířivka, solárium - za poplatek), parkoviště u rezidence, garáž
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, fén, kuchyňský kout, telefon, TV/SAT, větši-
na má balkon; BILO 2/3/4/5 - obývací pokoj s kuchyňským koutem, případně rozkládacím gaučem 
na spaní pro 2-3 osoby, ložnice s manželským lůžkem
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 10 km od centra Brunica, 4 km od sjezdovek (Kronplatz), 100 m od zastávky skibusu

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta, v opačném případě zaplatí poplatek 50 €/apt.)
Cena nezahrnuje: skipas  doprava  pobytová taxa 
(povinná platba na místě)

Rezidence Im Moos *** - Rasun / Anterselva
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TERMÍN BILO 2/3 BILO 4/5
09/12-23/12 14100 18500
23/12-30/12 18200 23800
30/12-06/01 17200 22500
06/01-13/01 14100 18500
13/01-20/01 19100 23600
20/01-10/02 14100 18500
10/02-17/02 19100 23600
17/02-03/03 16400 20900
03/03-31/03 14100 18500

najdete na www.consutlour.cz

najdete na 

www.consutlour.cz



TERMÍN 
OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI 

7 nocí 5 nocí 
06/12-23/12 11200 8000
18/12-25/12 11200 8000
02/01-07/01 - - - 10000
07/01-28/01 11200 8000
28/01-11/02 11600 8300
18/02-04/03 11600 8300
04/03-01/04 11200 8000

TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI 
09/12-23/12 9800
23/12-06/01 14000
06/01-13/01 10400
13/01-03/02 9800
03/02-10/02 11400
10/02-10/03 11700
10/03-17/03 10100
17/03-07/04 9800

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup 
do wellness centra  Holiday Card (pro bezplatný skibus 
ke skiareálu Kronplatz)  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě) 
 Sleva na 3. a 4. lůžku: do 8 let - 40 %  od 8 do 14 let - 
20 %  nad 14 let - 10 % 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup 
do sauny
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)  novoroční 
gala večeře - 15 €/os. (povinná platba na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 3 let - zdarma  od 3 do 8 let 
- 40 %  od 8 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 %

Útulný hotel s dlouholetou rodinnou tradicí, výbornou kuchyní a útulným wellness centrem. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, výtah, prostor pro kuřáky, wellness centrum (finská sau-
na, turecká lázeň, vířivka, solárium za poplatek), wi-fi, lyžárna, parkoviště 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení, fén, LED TV, sejf, wi-fi 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, servírované večeře, zeleninový bufet 
Vzdálenosti: 10 km od vleku (skiareál Riscone - Kronplatz), zastávka skibusu u hotelu 

NOVINKA
Hotel Zur Post *** - Chienes

Hotel Jochele *** - Pfalzen
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Příjemný rodinný hotel se nachází přímo v srdci Dolomit, v menší vesničce Pfalzen.
Vybavení a služby: 50 pokojů, recepce, restaurace, snídaňový sál, wi-fi v hale, sauna, výtah, lyžárna, 
parkoviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní sociální zařízení, fén, TV, telefon, sejf
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 9 km od sjezdovek Kronplatz, zastávka skibusu před hotelem

najdete na www.consutlour.cz

najdete na 
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CORTINA D‘AMPEZZO

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

Praha - Mnichov - Innsbruck - Brenner - Bressanone nebo Praha - Salzburg - 
Innsbruck - Brenner - Bressanone nebo Praha - Vídeň - Villach - Spittal - 
Dobbiaco - Cortina d‘Ampezzo
Vzdálenosti mezi středisky: Cortina - San Vito di Cadore - 9 km, Cortina - Borca di Cadore - 13 km, 
Borca di Cadore - dálnice (směr Bressanone) - 80 km, Cortina - Arabba - 30 km
Cortina d‘Ampezzo je zimní středisko s více než osmdesátiletou tradicí splňující požadavky i těch nejnáročnějších lyžařů, a to jak z hlediska 
možnosti lyžování, tak i kvalitním servisem služeb. Večerní procházky centrem luxusního městečka Cortina d‘Ampezzo můžete vystřídat ná-
vštěvou veřejného plaveckého bazénu nebo bruslením. Cortina byla dějištěm několika světových lyžařských závodů a v roce 1956 se zde ko-
naly i Zimní olympijské hry. Patří mezi nejkvalitnější lyžařské areály v celé Itálii. V rámci skipasu můžete lyžovat i v nedalekých střediscích San 
Vito (10 min. jízdy autem), Misurina a Auronzo. Cortina se skládá z několika areálů (nejde přejíždět na lyžích mezi jednotlivými středisky, nutné 
použít skibus), z nichž za zmínku stojí nadstandardní sportovní tratě z Tofany, Cristalla, Tondi a Falorii, nebo si můžete vyzkoušet extrémně 
strmou trať „Pistacci 18“. Přepravní kapacita je 60.000 osob za hodinu. Nejdelší sjezdovka měří 7,5 km a díky službám i mimo lyžařské trasy 
(obchůdky, luxusní butiky, bary, krytý ba-
zén, zimní stadion, bobová dráha) určitě ne-
budete zklamáni. Vrcholy kolem dosahují 
výšek nad 3.000 m - hora Tofana (3.243 m), 
Cristallo (3.218 m) a Sorapis (3.205 m). Město 
Cortina d‘Ampezzo leží v nadmořské výšce 
1.224 m a má asi 7.000 obyvatel. 30 136 km  6 138 km  195 %60

1.224 - 3.200 m 49 % 33 % 18 %
740 km

z Prahy

NOVINKA
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Rodinný hotel Al Larin se nachází na klidném místě v lokalitě La Vera, přibližně 1,5 km od centra města 
Cortina d‘Ampezzo. 
Vybavení a služby: recepce, snídaňový sál/bar, úschovna lyží, parkoviště, wi-fi 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, vlastní soc. zařízení, TV SAT, telefon, fén, wi-fi 
Stravování: snídaně formou bufetu 
Vzdálenosti: 1,5 km od centra města, 1 km od lanovky 

TERMÍN 
OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI 

7 nocí 5 nocí 
02/12-23/12 7800 5600
19/12-26/12 7800 5600
26/12-02/01 23400 16700
30/12-06/01 23400 16700
13/01-31/03 13700 9800

Cena zahrnuje: ubytování se snídaní 
Cena nezahrnuje: večeře  skipas  doprava  pobytová 
taxa (povinná platba na místě) 
Sleva na 3. a 4. lůžku: do 2 let - zdarma  od 2 do 8 let - 
15 %  nad 8 let - 10 % 

Hotel Al Larin *** - Cortina d‘Ampezzo
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Rezidence se nachází na klidném místě, 100 m od cen-
tra San Vito di Cadore a 10 km od sjezdovek v Cortině 
d‘Ampezzo.
Vybavení a služby: lyžárna, prádelna, parkoviště, wi-fi 
zóna
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zaříze-
ním, kuchyňským koutem a TV; TRILO 4 - 50 m2, ložnice 
s manželským lůžkem, ložnice s palandou nebo dvěma 
samostatnými lůžky, obývací pokoj, některé apartmány 
mají balkon; QUADRI 8 - 2x ložnice s manželským lůž-
kem, 1x ložnice s oddělenými lůžky, 1x ložnice s palan-
dou, 2x koupelna, obývací pokoj, bez balkonu v přízemí 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 100 m od centra, 9 km od Cortiny, 200 m 
od zastávky skibusu

Rezidence postavené v roce 2007 jsou sitovány na slunném a tichém místě v městečku Borca di 
Cadore. Všechny apartmány jsou velmi vkusně vybaveny v typickém alpském stylu.
Vybavení a služby: recepce, společenská místnost, parkoviště, garáž (za příplatek)
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a vybaveným kuchyňským koutem; 
MONO 3 - jednopokojový apartmán se třemi lůžky; BILO 4 - obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a dvěma lůžky, ložnice pro 2 osoby; TRILO 6 - obývací pokoj s kuchyňským koutem a dvěma lůžky, 
dvě ložnice se dvěma lůžky a dvě koupelny 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 10 km od Cortiny d’Ampezzo, 1 km od lyžařského areálu San Vito di Cadore

TERMÍN TRILO 4 QUADRI 8
02/12-23/12 16600 31200
23/12-30/12 23400 39000
30/12-06/01 39000 54600
06/01-21/04 16600 31200

TERMÍN MONO 3 BILO 4 TRILO 6
02/12-23/12 10300 13100 16700
19/12-26/12 10300 13100 16700
26/12-02/01 30600 41800 48700
30/12-06/01 30600 41800 48700
13/01-27/01 10300 13100 16700
27/01-10/03 14000 18100 20900
10/03-07/04 10300 13100 16700

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí
Cena nezahrnuje: povinný poplatek na místě: 40 €/os. 
(zahrnuje spotřebu vody, plynu a elektřiny, povlečení, 
ručníky, závěrečný úklid, ale úklid kuchyňského koutu 
a vynesení odpadků je povinností klienta) - minimální 
obsazení apartmánu TRILO je 3 osoby a u apartmánu 
QUADRI 6 osob  vratná kauce - 200 €/apartmán 

 skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba 
na místě) 
Příplatky: sauna a turecké lázně v hotelu Fiori (200 m) 
- 10 €/os. /vstup  přistýlka - 2.500 Kč/týden 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí
Cena nezahrnuje: povinný poplatek na místě: 100 €/MONO, 
130 €/BILO a 170 €/TRILO (zahrnuje povlečení, ručníky, 
spotřebu vody, plynu a elektřiny, závěrečný úklid, ale úklid 
kuchyňského koutu a vynesení odpadků je povinností 
klienta, v opačném případě zaplatí poplatek 50 €/apt.) 

 vratná kauce - 100 €/MONO, 150 €/BILO a 200 €/TRILO 
skipas  doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
Příplatky: přistýlka - 4.700 Kč/týden  garáž - 15 €/týden 

 wi-fi - 3 €/den  

Rezidence Fiori *** - San Vito di Cadore

Rezidence Hermine I. a II. ** - Borca di Cadore 
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ALTA VALTELLINA 

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

skipas Cortina d‘Ampezzo
děti do 8 let (nar. po 25/11/2009) mají skipas zdarma 
v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí skipas se stejnou 
platností  junior - nar. po 25/11/2001  senior - nar. 
před 25/11/1952

SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI viz. str. 25

47      65     15

Praha - München - Innsbruck - Landeck - Zernez - Livigno - Bormio - Santa Caterina

Vzdálenosti mezi středisky: Bormio - Livigno - 25 km, Bormio - S.Caterina - 12 km, 
Bormio - Isolaccia - 7 km, Bormio - Trepalle - 19 km, Livigno - Trepalle - 7 km

Lyžařská oblast Alta Valtellina se nachází na rozhraní Itálie, Švýcarska a Rakouska, nedaleko světově proslulého střediska St. Moritz. Celá oblast 
zahrnuje tato střediska: Bormio, Santa Caterina Valfurva, Val di Dentro, Val di Sotto a Livigno s 240 km sjezdových a 105 km běžkařských tratí. 20 km 
severně od Bormia se nachází průsmyk Stelvio (2.757 m) s možností letního lyžování. Hojně navštěvovaným střediskem této oblasti je i Livigno 
a to nejen proto, že můžete lyžovat na 110 km upravených sjezdovek, ale i pro svoji vyhlášenou bezcelní zónu. Lyžařské oblasti Bormio, Santa Ca-
terina Valfurva, Valdidentro a Valdisotto jsou 
známy pod souhrnným názvem Alta Valtellina 
Ski Area a proslavily se pořádáním Ski World 
Championship v roce 1985 a The World Cup 
Finals v roce 1995. Celá tato oblast přitahuje 
lyžaře nejen svojí zaručenou kvalitou, ale i do-
statkem sněhu do pozdních jarních měsíců. 26 240 km42 105 km 376 %25

720 km
z Prahy

1.225 - 3.000 m

str. 65
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SKIPAS CORTINA D´AMPEZZO 
25/11-23/12 24/12-06/01 * 04/02-17/03 07/01-03/02 * 18/03-31/03

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior 
4 dny 4150 2900 3750 5200 3650 4700 4700 3250 4200
5 dní 5000 3500 4500 6200 4350 5600 5600 3900 5050
6 dní 5700 4000 5150 7100 5000 6400 6400 4500 5800

SPECIÁLNÍ AKCE 4 = 3
v termínu 25/11-23/12

CORTINA SUPER PREMIERE 
při zakoupení skipasu s minimální 

platností 4 dny vzniká nárok 
na 1 den lyžování ZDARMA!
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SANTA CATERINA 
3      13     2

Malá horská vesnička ležící pod horským průsmykem Passo Gavia v národním parku Stelvio, kterou proslavila místní rodačka 
Deborah Compagnoni, několikanásobná mistryně světa ve sjezdovém lyžování. Místní sjezdovky mají co nabídnout přede-
vším náročným lyžařům, naopak lyžaři méně zdatní zde ideálních tratí moc nenajdou. Vyznavači bílé stopy mají k dispozi-
ci 2 běžecké okruhy v celkové délce 18 km.  
Z vrcholu Costa Sobretta (2.720 m) lze lyžovat 
až do posledních březnových dnů, jelikož i bez 
umělého zasněžování je zde velké množství 
sněhu. Na zdejších svazích se v minulosti již ně-
kolikrát předháněly v různých lyžařských disci-
plínách špičky světového poháru. 2 35 km4 10 km 080 %02

1.738 - 2.727 m
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Hotel se nachází 20 m od hlavní silnice do Bormia, byl několikrát zrenovován a nabízí příjemné ubytování. 
Vybavení a služby: 21 pokojů, recepce, bar, restaurace v alpském stylu, společenská místnost s TV , 
parkoviště, lyžárna
Ubytování: vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením, telefon, wi-fi, možnost přistýlky (pa-
landa), některé pokoje mají balkon
Stravování: polopenze - kontinentální snídaně, servírované večeře 
Vzdálenosti: 400 m od centra města, 30 m od zastávky skibusu, 4 km od Bormia, 8 km od S. Caterina 
Valfurva, 30 km od Livigna

Rezidence se nachází na klidném místě na začátku vesnice, přímo u běžkařských tratí s výhledem 
na vrcholky, které obklopují S. Caterinu.
Vybavení a služby: recepce, bar, restaurace, společenský sál, herna pro děti, ping-pong, lyžárna, 
parkoviště, garáž (za poplatek)
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyňským koutem; MONO 2 - 24 m2, 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, telefon, TV, balkon; BILO 4 - 38 m2, obývací 
pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby, ložnice s manželským lůžkem, telefon, TV, balkon
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 100 m od zastávky skibusu, 150 m od lanovky, 200 m od centra, 12 km od Bormia

TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
02/12-23/12 8000
06/01-31/03 8000

TERMÍN MONO 2 BILO 4
02/12-09/12 8400 11000
09/12-16/12 9300 12000
16/12-23/12 10000 12700
23/12-30/12 15300 21600
30/12-06/01 20000 31600
06/01-27/01 10000 13300
27/01-03/02 11700 15300
03/02-24/02 13300 16700
24/02-10/03 12000 15300
10/03-24/03 10700 14000

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 5 let - 40 %  od 5 do 9 let 
- 20 %  nad 9 let - 10 % 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta, v opačném případě zaplatí poplatek 50 €/apt.)
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 €/apt.  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: ručníky - vlastní nebo lze objednat předem 
za 5 €/os.  přistýlka - 2.500 Kč/týden  garáž - 5 €/noc 

Hotel I Rododendri ** - San Antonio Valfurva

Rezidence Valfurva - Santa Caterina
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BORMIO (VALDIDENTRO / SAN COLOMBANO)

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

19      28     4
Bormio, vzdálené 12 km od Santa Cateriny, 7 km od Isolaccii a 25 km od Livigna, je nazý-
váno srdcem Alta Valtelliny. Nabízí nádherné lyžařské terény (jedna z nejdelších sjezdo-
vých tratí měří 20 km s převýšením 1.780 m), procházky po starém městě, termální pra-
meny, stylové hospůdky a díky nadmořské výšce i výborné sněhové podmínky. Kromě 
termálních pramenů je v Bormiu možné na-
vštívit také „Bormio Terme“ - krytý komplex 
s masážemi, saunou a termálním bazénem 
s vodou o teplotě až 38̊C, zimní stadión, 
sportovní halu. Bormio se podle odborníků 
řadí na první místa v Evropě co do nároč-
nosti sjezdových tratí. 10 80 km 12 40 km  192 km  12

1.200 - 2.950 m
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Nová komfortně zařízená rezidence se nachází na klidném panoramatickém místě asi 3,5 km 
od centra Bormia.
Vybavení a služby: recepce, wi-fi, prádelna, lyžárna, garáže, parkoviště
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, TV, kuchyňský kout (myčka, mikrovlnka), 
většina má balkon; BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 
2 osoby; TRILO 6 - ložnice s manželským lůžkem, ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím 
gaučem pro 2 osoby; TRILO 7 - ložnice s manželským lůžkem + může být navíc 1 oddělené lůžko, 
pokoj se 2-3 oddělenými lůžky (nebo palanda), obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 550 m od centra vesnice, 3,5 km od skiareálu Bormio, 9 km od skiareálu Santa Cate-
rina, 550 m od zastávky skibusu

TERMÍN BILO 4 TRILO 6 TRILO 7
03/12-10/12 9200 11300 12000
10/12-17/12 10300 13200 14200
17/12-24/12 9200 11800 12700
24/12-31/12 8000 8900 9700
07/01-14/01 10000 12700 13700
14/01-21/01 10700 13700 14700
21/01-28/01 11500 14500 15800
28/01-04/02 11500 14500 15500
04/02-25/02 14500 17800 19100
25/02-11/03 13700 16800 18500
11/03-18/03 13000 15200 16700
18/03-25/03 12200 15000 16300
25/03-01/04 10700 13700 14800
01/04-08/04 10300 13200 14300
08/04-15/04 8500 10500 11300

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  závěrečný úklid (vynesení odpadků 
a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  povlečení 

 1x garáž/apartmán  wi-fi
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apt.  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: ručníky - vlastní nebo lze objednat předem za 6 €/os. 

Rezidence Casa Federica - Teregua/Valfurva 
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Oblíbený hotel se nachází v nadmořské výšce 2.000 m hned u sjezdovky. Po lyžování nabízí klientům 
možnost relaxace v sauně nebo vířivce. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, bar, diskotéka, ping-pong, sauna, fitness centrum, vířivka, 
výtah, lyžárna 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek, vlastní sociální zařízení, telefon, TV/SAT, sejf, 
pokoje superior jsou zrekonstruované v roce 2014 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem ze 3 menu
Vzdálenosti: 50 m od sjezdovky, 10 km od centra Bormia

TERMÍN BILO 3 TRILO 5
06/01-20/01 15700 19600
20/01-27/01 16700 20600
27/01-03/02 17700 22600
03/02-17/02 20000 26000
17/02-10/03 18300 23300
10/03-17/03 17300 21500
17/03-24/03 16700 21000
24/03-07/04 17300 21500

TERMÍN OSOBA 
V POKOJI STANDARD 

OSOBA 
V POKOJI SUPERIOR 

02/12-30/12 7700 9300
30/12-06/01 11900 16300
06/01-03/02 7700 9300
03/02-10/02 9000 10900
10/02-17/02 10900 12800
03/03-07/04 7700 9300

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  wi-fi
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 
40 € /BILO, 60 €/TRILO (vynesení odpadků a úklid kuchyňského 
koutu je povinností klienta)  vratná kauce - 150 €/apt.  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  voda, 
víno nebo nealko nápoj k večeři
Cena nezahrnuje: ostatní nápoje k večeři  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě) 
 silvestrovská večeře 30 €/os. - povinná platba na místě

Příplatky: sauna - 5 €/os. /vstup  vířivka - 5 €/os. /vstup 
 wi-fi - 2 €/2 hod., 5 €/7 hod, 10 €/15 hod., 15 €/30 hod.

Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 7 let - zdarma  od 7 do 15 let 
- 40 %  nad 15 let - 10 %

NOVINKA
Casa Michela - Bormio

Hotel Girasole *** - Bormio
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Rezidence Casa Michela se nachází 500 m od lanovky a od termálních lázní v Bormiu. Od centra 
města je však vzdálená jen 100 m.
Vybavení a služby: wi-fi, parkoviště, lyžárna
Ubytování: BILO 3 GIPETO, CAPRIOLO, ERMELLINO - obývací pokoj s kuchyňským koutem, TV, 
rozkládací gauč, ložnice s manželským lůžkem, vlastní soc. zařízení; TRILO 5 CERVO, CAMOSCIO, 
STAMBECCO - obývací pokoj s kuchyňským koutem, TV, 2 ložnice celkem 5 lůžek, 2x vlastní soc. 
zařízení
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 500 m od lanovky, 50 m od skibusu, 100 m od centra města
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Apartmány Rosengarden najdete v klidném prostředí blízko centra, lanovek a tratí pro běžkaře. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace-pizzerie, parkoviště
Ubytování: apartmány s vlastním sociálním zařízením, TV, většina má prostornou terasu; BILO 4 - 
obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice se 2 lůžky; 
TRILO 6 - obývací pokoj s rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby a kuchyňským koutem, ložnice 
s manželským lůžkem a pokoj se 2 lůžky
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 350 m od vleků, 150 m od zastávky skibusu

Rezidence Casa Martinelli je umístěná v centru vesnice na slunném a klidném místě. Je vyba-
vena moderními apartmány a leží 100 m od sjezdovek a 8 km od Bormia.
Vybavení a služby: recepce, vyhřívaná lyžárna, terasa, parkoviště, internet point 
Ubytování: apartmány s vlastním soc. zařízením, TV/SAT, fén, kuchyňský kout; MONO 2 - 
apartmány se dvěma lůžky a možností jedné přistýlky (za příplatek); BILO 4 - samostatná 
ložnice se dvěma lůžky, dvě lůžka v obývací části s kuchyňským koutem a možnost pátého 
lůžka (za příplatek); TRILO 6 - samostatná ložnice se dvěma lůžky, malý pokoj se dvěma lůžky 
oddělený zatahovací stěnou od obývacího pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem 
a dvěma dalšími lůžky 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 100 m od centra města, 100 m od sjezdovek, 8 km od Bormia 

TERMÍN BILO 4 TRILO 6
02/12-23/12 12000 14200
23/12-28/12 (5 nocí) 18100 20900
26/12-02/01 33100 38400
02/01-07/01 (5 nocí) 15300 17300
06/01-27/01 13700 15600
27/01-03/02 14800 16500
03/02-17/02 16200 18400
17/02-17/03 13700 15600
17/03-31/03 12000 13700
31/03-03/04 (3 noci) 9800 12600

TERMÍN MONO 2 BILO 4 TRILO 6
02/12-23/12 7600 11400 13300
23/12-28/12 (5 nocí) 11700 14900 18700
26/12-02/01 18400 33800 39200
02/01-07/01 (5 nocí) 11700 14900 18700
06/01-27/01 10300 12700 14600
27/01-17/02 11100 14100 16000
17/02-31/03 10600 13000 14900
31/03-03/04 (3 noci) 4900 9000 11700

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta, v opačném případě zaplatí poplatek 30 €/apt.)
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 €/apt.  skipas 

 doprava  pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: dětská postýlka - 5 €/den  malá zvířata - 20 €/
týden (na vyžádání při rezervaci) 

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, 
plynu a elektřiny  závěrečný úklid (vynesení odpadků a úklid 
kuchyňského koutu je povinností klienta)  povlečení, ručníky  wi-fi
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 100 €/apt.  skipas  doprava 

 pobytová taxa (povinná platba na místě)
Příplatky: 3. lůžko v MONO a 5. lůžko v BILO - 1.000 Kč/týden 

 dětská postýlka - 5 €/den (na vyžádání při rezervaci)  malá zvířata 
- 15 €/týden (na vyžádání při rezervaci) 

Apartmány Rosengarden - Isolaccia 

Casa Martinelli - Isolaccia 
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LIVIGNO

Více ubytovacích kapacit na

www.consultour.cz

1.800 - 2.900 m 29      37     10
Livigno se rozkládá ve 12 km dlouhém údolí ve středu Alp v nadmořské výšce 1.816 m 
v blízkosti švýcarských hranic. Je obklopeno národními parky Stelvio a Engadina, po-
blíž známého švýcarského střediska St. Moritz. S přepravní kapacitou 46.500 lyžařů 
za hodinu a skvělými sněhovými podmínkami až do konce dubna se řadí mezi špičky 
italského lyžování. Na 110 km dokonale upravovaných značně širokých sjezdových tratích si přijdou na své špičkoví lyžaři 
i méně zdatní začátečníci. 2/3 lyžařského areálu tvoří jižní svah zvaný Carosello a severní svah je nazýván Mottolino (více než 35 kilometrů sjezdo-
vek ideálních pro jízdu ve volném terénu). Oba svahy jsou snadno dostupné skibusem, který je v rámci lyžařské permanentky zdarma. Skipas Alta 
Valtellina platí i na Bormio a St. Caterinu, kam můžete k dopravě opět využít místní skibus. Doporučujeme mladým skupinkám, které chtějí strávit 
týden nejen skvělého lyžování, ale na rozdíl 
od ostatních středisek zde mohou navští-
vit diskotéky a bary, které jsou soustředěny 
v centru na 2 km dlouhé pěší zóně. Jako bez-
celní zóna nabízí Livigno především výhodné 
ceny benzinu, alkoholu, parfémů a spotřební 
elektroniky. 13 115 km 11 30 km  470 %06
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Tento luxusní chalet se nachází přímo na svahu vedle vleku číslo 18 v panoramatické pozici s krás-
ným výhledem do okolí. 
Vybavení a služby: lyžárna, garáže, wi-fi  
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a plně vybaveným kuchyňským kou-
tem; BILO 4 - ložnice s manželským lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím ga-
učem na spaní pro 2 osoby; TRILO 5/6 - ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice s jedním nebo 
dvěma lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem na spaní pro 2 osoby 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: u sjezdovky 

TERMÍN BILO 4 TRILO 5 TRILO 6
23/12-30/12 26000 31800 36100
30/12-06/01 42600 50900 57500
06/01-03/02 21100 25300 28900
03/02-10/02 28900 34400 40200
10/02-17/02 33900 40400 46900
17/02-03/03 28900 34400 40200
03/03-17/03 24500 29800 33900
17/03-24/03 21100 25300 28900
24/03-07/04 22500 27100 30800

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  wi-fi  
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 
48 €/MONO, 60 €/BILO a 70 €/TRILO (úklid kuchyňského 
koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)  vratná 
kauce - 200 €/apt.  skipas  doprava

Baita Teo **** - Livigno
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Ubytování v privátních apartmánech v různých vzdálenostech 
od centra a vleků. Při každé nabídce uvádíme přesnou polohu 
včetně kompletní fotogalerie nabízených apartmánů. 
Ubytování: v apartmánech s vlastním sociálním zařízením a vy-
baveným kuchyňským koutem; MONO  2/3  - jednopokojové 
apartmány se dvěma nebo třemi lůžky; BILO 2/3/4 - apartmány se 
dvěma až čtyřmi lůžky, rozdělené na obývací část s kuchyňským 
koutem a samostatnou ložnici; TRILO 4/5/6 - apartmány se čtyřmi 
až šesti lůžky, rozdělené na obývací část s kuchyňským koutem 
a dvě samostatné ložnice 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 50-500 m od zastávky skibusu, do 2 km od centra 

APARTMÁNY LIVIGNO KOMFORT
TERMÍN MONO 2 BILO 2 MONO 3 BILO3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6
23/12-30/12 10700 12200 13800 16500 21000 23000 25100 29100
30/12-06/01 18500 20300 24600 28300 35900 38600 42600 47200
06/01-03/02 8400 9200 10800 12900 16700 18100 19800 22600
03/02-10/02 11900 13500 15300 17800 23600 25800 28100 32300
10/02-17/02 13800 15500 17800 20600 26500 28800 31400 35900
17/02-03/03 11900 13500 15300 17800 23600 25800 28100 32300
03/03-17/03 10100 11300 13000 15600 19500 21200 23500 27300
17/03-24/03 8400 9200 10800 12900 16700 18100 19800 22600
24/03-07/04 8900 9800 11500 13800 17700 19300 21300 24100

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 
48 €/MONO, 60 €/BILO a 70 €/TRILO (úklid kuchyňského 
koutu a vynesení odpadků je povinností klienta)  vratná 
kauce - 200 €/apt.  skipas  doprava
Příplatky: garáž - 50 €/týden  dětská postýlka - 35 €/týden 
(na vyžádání při rezervaci)  malá zvířata - 50 €/týden

Apartmány Livigno KOMFORT *** / EXCLUSIVE **** / TOP CLASS **** 
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APARTMÁNY LIVIGNO TOP CLASS
TERMÍN MONO 2 BILO 2 MONO 3 BILO3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6
23/12-30/12 14200 16200 18100 21700 26000 28600 31800 36100
30/12-06/01 22600 26000 29600 34300 42600 46200 50900 57500
06/01-03/02 11300 12800 14000 17100 21100 23100 25300 28900
03/02-10/02 15300 17500 19600 23100 28900 31600 34400 40200
10/02-17/02 18000 20600 23100 27300 33900 37100 40400 46900
17/02-03/03 15300 17500 19600 23100 28900 31600 34400 40200
03/03-17/03 13600 15500 17100 20500 24500 26800 29800 33900
17/03-24/03 11300 12800 14000 17100 21100 23100 25300 28900
24/03-07/04 12200 13800 15200 18500 22500 24800 27100 30800

APARTMÁNY LIVIGNO EXCLUSIVE 
TERMÍN MONO 2 BILO 2 MONO 3 BILO3 BILO 4 TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6
23/12-30/12 12600 14100 16000 19100 23300 25600 27900 31900
30/12-06/01 20100 22300 27000 30900 38600 41600 46200 51900
06/01-03/02 9800 10800 12500 15200 18800 20500 22300 25300
03/02-10/02 13500 15200 17700 20600 26300 28600 31100 35600
10/02-17/02 16000 18100 20800 24300 30300 32900 36200 41600
17/02-03/03 13500 15200 17700 20600 26300 28600 31100 35600
03/03-17/03 11700 13200 15000 18000 21800 24100 26300 30100
17/03-24/03 9800 10800 12500 15200 18800 20500 22300 25300
24/03-07/04 10300 11700 13300 16200 20000 22000 23800 27100
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Garni Cecilia je malý útulný rodinný hotel blízko centra a vleků. Nová lanovka Cassana leží jen 100 m od hotelu. 
Vybavení a služby: recepce, snídaňový sál, parkoviště, garáž 
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, fén 
Stravování: snídaně - formou bufetu 
Vzdálenosti: 100 m od lanovky Cassana, 50 m od zastávky skibusu  

TERMÍN OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

23/12-30/12 9100
30/12-06/01 13800
06/01-27/01 8200
27/01-10/02 9100
10/02-17/02 11400
17/02-24/02 9300
24/02-03/03 8400
03/03-24/03 8700
24/03-31/03 9800
31/03-07/04 8400

Cena za osobu zahrnuje: ubytování se snídaní 
Cena nezahrnuje: večeře  skipas  doprava
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 600 Kč/noc 
Slevy na 3. lůžku: děti do 5 let - 40 %  od 5 do 10 let 
- 20 %  nad 10 let - bez slevy 

Garni Cecilia *** - Livigno 
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Hotel se nachází na okraji Livigna ve velice dobré pozici pro lyžaře. Tento komplex 7 propo-
jených budov nabízí i řadu nadstandardních služeb. 
Vybavení a služby: recepce, vstupní hala, bar, společenská místnost s TV, restaurace, ho-
telový sejf, wellness centrum (bazén 15x6 m, posilovna, sauna), mini club, internet point, 
lyžárna, terasa, parkoviště, garáž
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (palanda pro děti), vlastní sociální 
zařízení, TV/SAT, telefon, fén, některé pokoje mají balkon; ECONOMY - 16-20 m2, dvoulůž-
kové pokoje se základním vybavením, bez balkonu; STANDARD - 16-20 m2, dvoulůžkové, 
třílůžkové a čtyřlůžkové pokoje, některé mají balkon; PANORAMA - 16-20 m2, dvoulůžkové 
pokoje, některé mají balkon; FAMILY - 16-20 m2, světlejší pokoje s balkonem až pro 5 osob 
(minimum 3x plná cena, sleva na 4. a 5. lůžko je - 20 % bez ohledu na věk)
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu a zeleninový bufet
Vzdálenosti: 1,5 km od centra města, 100 m od lanovky Teola Pianoni - Bassi - Mottolino 
(na lyžích je možný dojezd až k hotelu), 50 m od zastávky skibusu

TERMÍN 
OSOBA 

V POKOJI 
PANORAMA

OSOBA 
V POKOJI 

STANDARD/FAMILY  

OSOBA 
V POKOJI 

ECONOMY
16/12-23/12 17000 15800 13900
23/12-30/12 19000 17800 15800
30/12-06/01 28600 26600 23500
06/01-13/01 20300 18900 16700
13/01-03/02 17000 15800 13900
03/02-10/02 19000 17800 15800
10/02-17/02 21700 20300 17800
17/02-24/02 19000 17800 15800
24/02-31/03 17000 15800 13900
31/01-07/04 19000 17800 15800

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup do wellness 
centra a bazénu  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava
Příplatky: malá zvířata - 10 €/noc (na vyžádání při rezervaci) 

 jednolůžkový pokoj + 200 Kč/noc  dvoulůžkový pokoj obsazený 
jednou osobou + 30 %  župan pro vstup do wellness - 15 €/os. 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma (strava se platí v hotelu 
zvlášť)  od 2 do 11 let - 40 %  nad 11 let - 20 %  

Hotel Alpen Village *** - Livigno

str.65

str.65



TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
23/12-30/12 13300
30/12-06/01 19600
06/01-27/01 13000
27/01-03/02 13300
03/02-10/02 14200
10/02-03/03 15900
03/03-10/03 14700
10/03-17/03 14200
17/03-24/03 13000
24/03-31/03 14200
31/03-07/04 13300

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 8 let - 30 %  od 8 do 12 let 
- 20 %  nad 12 let - 10 % 

Hotel Alaska *** - Livigno 
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Hotel je situován v oblasti San Rocco na jižním konci Livigna 
ve Via Saroch.  
Vybavení a služby: recepce, výtah, vyhřívaná lyžárna, par-
koviště pro hosty před hotelem
Ubytování: 12 pokojů s vlastním sociálním zařízením, fé-
nem, sejfem, telefonem a TV
Stravování: snídaně - formou bufetu 
Vzdálenosti: 200 m od lanovky Carosello 3000, zastávka ski-
busu u hotelu 

TERMÍN OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI
23/12-30/12 9600
30/12-06/01 13300
06/01-03/02 9100
10/02-31/03 11200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování se snídaní 
Cena nezahrnuje: večeře  skipas  doprava
Příplatky: dětská postýlka - 12 €/noc (na vyžádání při 
rezervaci)  jednolůžkový pokoj + 700 Kč/os./ noc 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 12 let - 20 %  nad 12 let 
- 10%

Hotel Garni Piccolo Mondo *** - Livigno 
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Rodinný hotel umístěný v centru města a nedaleko 
lyžařských vleků i pěší zóny. Profesionální servis 
uspokojí i náročnějšího klienta.
Vybavení a služby: 38 pokojů, recepce, bar, restau-
race, společenská místnost s TV, výtah, lyžárna, par-
koviště
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností přistýl-
ky, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon, fén 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, 
večeře výběrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: v centru města u pěší zóny, 100 m 
od vleků, 150 m od zastávky skibusu
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Vysoce komfortní hotel s krásným wellness centrem a bazénem v centru oblasti San Rocco. Hotel 
je nedaleko sjezdovek a v okolí najdete obchody, restaurace a bary.
Vybavení a služby: vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, herna, lyžárna, garáže, wellness centrum 
(finská sauna, turecké lázně, tropické sprchy, relaxační zóna, vířivka, masáže, salon krásy), bazén 
Ubytování: ve vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením; COMFORT - komfortní pokoj 
v alpském stylu, telefon, TV/SAT, sejf, fén, většina s balkonem ; FAMILY - prostorný pokoj, ideální pro 
rodiny s dětmi, 2x vlastní soc. zařízení, telefon, 2x TV/SAT, sejf, fén, balkon; SUITE - velké světlé po-
koje složené z ložnice s manželským lůžkem a obývacím pokojem, telefon, TV/SAT, sejf, fén, balkon 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet 
Vzdálenosti: v centru oblasti San Rocco, blízko vleků 

Apartmány se nachází ve Via Florin pouhých 50 m od vleku Amerikan, který je napojen na la-
novku Carosello 3000. 
Vybavení a služby: parkoviště, lyžárna 
Ubytování: TRILO 4 - dvě ložnice s manželským lůžkem, vybavená kuchyňka, vlastní soc. zaří-
zení; TRILO 4/5M - vchod s kuchyňkou a balkonem, ložnice s manželským lůžkem, druhá ložnice 
s manželským lůžkem a jedním samostatným, vlastní soc. zařízení; BILO 2/3 - chodba s gaučem 
a kuchyňkou, prostorná ložnice s manželským lůžkem a jedním samostatným, vlastní soc. zaří-
zení; QUADRI 6/7 - vstupní chodba, kuchyňka, dvě ložnice s manželským lůžkem, třetí ložnice 
s manželským lůžkem a jedním samostatným, vlastní soc. zařízení 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 50 m od vleku, zastávka skibusu je u domu 

TERMÍN OSOBA V POKOJI 
COMFORT/FAMILY 

OSOBA V POKOJI 
SUITE 

23/12-30/12 22500 26700
26/12-02/01 31700 36400
30/12-06/01 31700 36400
02/01-06/01 (4 noci) 14700 17100
06/01-13/01 20300 24600
13/01-03/02 19300 23500
03/02-10/02 21400 25700
10/02-17/02 27800 32100
17/02-10/03 23500 27800
10/03-17/03 21000 25700
17/03-24/03 20300 24600
24/03-31/03 19300 23500
31/03-07/04 22500 27800

TERMÍN BILO 2 BILO 3 TRILO 4 TRILO 4M TRILO 5M QUADRI 6 QUADRI 7
06/01-13/01 9300 12600 15000 18300 21600 23300 26600
13/01-20/01 7700 10900 13300 16700 19900 21600 24900
20/01-27/01 8400 11600 14300 17700 20900 22300 25600
27/01-03/02 10000 14000 16700 20000 23900 25000 28900
03/02-10/02 10000 14000 16700 21000 24900 26000 29900
10/02-17/02 11700 16300 20000 25000 29600 29900 34600
17/02-24/02 10000 14700 18300 23300 27900 28300 32900
24/02-03/03 10000 14700 18300 23300 27900 28300 32900
03/03-10/03 10000 14700 18300 23300 27900 28300 32900
10/03-17/03 10000 14700 18300 23300 27900 28300 32900
17/03-24/03 8400 12300 13300 18300 22300 23300 27200
24/03-31/03 10000 14000 16700 20000 23900 26000 29900
31/03-07/04 7400 10600 13300 16700 19900 21600 24900

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  vstup 
do wellness centra a bazénu  parkoviště  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava
Příplatky: garáž - 7 €/den  dvoulůžkový pokoj obsazený 
jednou osobou + 700 Kč/noc 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 5 let - 
40 %  od 5 do 12 let - 20 %  nad 12 let - 10 %

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu a elektřiny 
 povlečení, ručníky

Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/apartmán (vynesení 
odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná kauce - 150 €/apt. 

 skipas  doprava
Příplatky: wi-fi - 10 €/týden 

Hotel Capriolo *** - Livigno 

Baita Morena - Livigno
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Tento útulný hotel je od roku 2015 rozdělen na dvě části - novější část je po kompletní rekonstrukci a může 
se pyšnit 3*, zatímco původní část hotelu se starším vybavením zůstává 2*. 
Vybavení a služby: recepce, restaurace, výtah, bar, společenská místnost s TV, terasa, lyžárna, parkoviště, 
garáž 
Ubytování: ve vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením v hlavní budově nebo depandanci, 
pokoje v nové budově mají všechny balkon, TV/SAT, sejf a fén 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře výběrem z menu, zeleninový bufet 
Vzdálenosti: na pěší zóně, zastávka skibusu u hotelu, 200 m nejbližšího vleku

TERMÍN OSOBA 
VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

23/12-30/12 8900
30/12-06/01 9800
06/01-10/02 7700
10/02-24/02 9300
24/02-24/03 8000
24/03-31/03 8700
31/03-07/04 8000

TERMÍN 
OSOBA VE DVOULŮŽKOVÉM POKOJI

2** 3***
23/12-30/12 14500 16300
30/12-06/01 18600 21000
06/01-27/01 11700 13500
27/01-03/02 12800 15200
03/02-24/03 13800 17900
24/03-31/03 12800 15200
31/03-07/04 14000 16300

Cena za osobu zahrnuje: ubytování se snídaní
Cena nezahrnuje: večeře  skipas  doprava
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 450 Kč/den
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti od 2 do 12 let - 20 % 

 nad 12 let bez slevy 

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava
Příplatky: jednolůžkový pokoj + 500 Kč/noc  postýlka 
pro děti do 2 let - 15 €/noc 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 6 let - 20 %  nad 6 let 
- 10 % 

Hotel Garni Costa Verde ** - Livigno

Hotel Silvestri 2* a 3* - Livigno  

Hotel je postavený v typickém alpském stylu, na-
chází se na klidném místě ve Via Pemont, asi 400 m 
od skiareálu Mottolino. Hostům nabízí příjemné 
ubytování se snídaní za skvělé ceny.
Vybavení a služby: recepce, snídaňový sál, lyžárna
Ubytování: dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, vlastní sociální zařízení, TV/SAT, telefon
Stravování: snídaně - formou bufetu 
Vzdálenosti: 400 m od skiareálu Mottolino, 100 m 
od zastávky skibusu
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Mottolino.
Vybavení a služby: recepce, restaurace, sauna, relaxační 
zóna, bar, wi-fi, lyžárna, parkoviště 
Ubytování: vícelůžkové pokoje s vlastním sociálním zaříze-
ním, TV, telefon, některé s balkonem 
Stravování: polopenze - snídaně formou bufetu, večeře vý-
běrem z menu, zeleninový bufet
Vzdálenosti: 1000 m od centra, 50 m od lanovky Teola, za-
stávka skibusu 50 m 

TERMÍN 
OSOBA 

VE DVOULŮŽKOVÉM 
POKOJI

23/12-06/01 23100
06/01-27/01 11700
27/01-03/02 13300
03/02-10/02 15200
10/02-17/02 17700
17/02-03/03 16800
03/03-17/03 15900
17/03-31/03 13300
31/03-07/04 14200

Cena za osobu zahrnuje: ubytování s polopenzí  wi-fi 
Cena nezahrnuje: nápoje k večeři  skipas  doprava
Příplatky: dokoupení oběda - 15 €/os./den   1/2 l vody + 
1/4 l vína k večeři - 2 €/os.  dvoulůžkový pokoj obsazený 
1 osobou + 500 Kč/noc 
Slevy na 3. a 4. lůžku: děti do 2 let - zdarma  od 2 do 6 let 
- 40 %  od 6 do 11 let - 20 %  nad 11 let - 10 % 

Hotel Loredana *** - Livigno 
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Chalet se nachází v klidné lokalitě v blízkosti skiareálu 
Mottolino. 
Vybavení a služby: venkovní parkoviště, vyhřívaná 
lyžárna 
Ubytování: TRILO 6 - 80 m2, apartmán na dvou pod-
lažích, dole je samostatná vybavená kuchyň, jídelna 
s krbem, rozkládací gauč na spaní pro 2 osoby, pros-
torný balkon, nahoře je jedna ložnice s manželským 
lůžkem a koupelnou, druhá ložnice s oddělenými 
lůžky a druhou koupelnou
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 100 m od vleku Teola, 100 m od zastáv-
ky skibusu 

TERMÍN TRILO 6
23/12-30/12 33300
30/12-06/01 54800
06/01-13/01 25000
13/01-20/01 20000
20/01-27/01 23300
27/01-03/02 26600
03/02-10/02 29900
10/02-17/02 43200
17/02-24/02 34900
24/02-03/03 34900
03/03-10/03 34900
10/03-17/03 34900
17/03-24/03 29900
24/03-31/03 29900
31/03-07/04 20000

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 
50 €/apartmán (vynesení odpadků a úklid kuchyňského 
koutu je povinností klienta)  vratná kauce - 150€/apt. 

 skipas  doprava
Příplatky: garáž - 20 €/noc  možnost využívat krb -  
15 €/týden  wi-fi - 10 €/týden 

NOVINKA
Chalet Monte Sponda - Livigno

64

Rezidence se nachází v zóně San Rocco, jen 30 m od vleku Amerikan a 150 m 
od lanovky Carosello 3000. Je ideálním místem nejen pro lyžaře, protože v okolí 
najdete obchody, bary, restaurace a kluby. 
Vybavení a služby: parkoviště, vyhřívaná lyžárna, wi-fi (za poplatek)  
Ubytování: v privátních apartmánech s vlastním sociálním zařízením a kuchyň-
ským koutem, TV; MONO 2 - jednopokojový apartmán se dvěma lůžky; BILO 4 - 
obývací pokoj se dvěma lůžky, ložnice s manželským lůžkem; TRILO 6/7 - obývací 
pokoj se dvěma lůžky, ložnice s manželským lůžkem, ložnice s manželským lůž-
kem a 1 samostatným; QUADRI 8/9 - obývací pokoj s jídelním stolem a dvěma 
lůžky, dvě ložnice se dvěma lůžky, jedna ložnice s manželským lůžkem a 1 samo-
statným, 2x vlastní soc. zařízení 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 30 m od vleku Amerikan, 150 m do lanovky Carosello 3000

TERMÍN MONO 2 BILO 4 TRILO 6 TRILO 7 QUADRI 8 QUADRI 9
23/12-30/12 9000 19000 26600 30600 36600 40500
30/12-06/01 20000 33300 53200 57800 69800 74400
06/01-13/01 9000 19000 26600 30600 36600 40500
13/01-20/01 6700 14300 24000 27200 30600 33900
20/01-27/01 9000 16700 25000 28200 33900 37200
27/01-03/02 10000 19300 28300 32200 39200 43200
03/02-10/02 11000 19300 28300 32200 39200 43200
03/03-17/03 11700 23300 33300 37900 44900 49500
17/03-24/03 9000 18300 26600 29900 36600 39800
24/03-31/03 10000 20000 28300 31500 38200 41500
31/03-07/04 6700 13300 20000 23200 26600 29900

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu vody, plynu 
a elektřiny  povlečení, ručníky  venkovní parkovací místo 
Cena nezahrnuje: závěrečný úklid - nutné hradit na místě: 50 €/apartmán 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností klienta)  vratná 
kauce - 150 €/apt.  skipas  doprava  wi-fi 

Bait dal Temp - Livigno 
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NOVINKA
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Komfortní rezidence se čtyřmi apartmány v samém centru města. 
Vybavení a služby: parkoviště, lyžárna, wi-fi 
Ubytování: TRILO 4/5 - cca 50 m2, obývací část s kuchyňským koutem a gaučem, 2x ložnice se 
dvěma lůžky, 2x vlastní soc. zařízení; TRILO 6 - cca 60 m2, obývací část s kuchyňským koutem 
a rozkládacím gaučem, 2x ložnice se dvěma lůžky, 2x vlastní soc. zařízení 
Stravování: vlastní 
Vzdálenosti: 50 m od pěší zóny a 150 m od lanovky, v centru města

TERMÍN TRILO 4 TRILO 5 TRILO 6
23/12-30/12 30400 33600 36200
30/12-06/01 53100 56300 58900
06/01-27/01 26000 29000 31800
27/01-03/02 30100 33300 35700
03/02-10/02 32100 35100 37700
10/02-03/03 36500 39700 42300
03/03-17/03 32100 35100 37700
17/03-31/03 30100 33300 35700
31/03-07/04 32100 35100 37700

Cena zahrnuje: pronájem apartmánu na 7 nocí  spotřebu 
vody, plynu a elektřiny  povlečení, ručníky  závěrečný úklid 
(vynesení odpadků a úklid kuchyňského koutu je povinností 
klienta)  wi-fi 
Cena nezahrnuje: vratná kauce - 150 €/apt.  skipas  doprava 
Příplatky: přistýlka v apartmánu TRILO 6 + 2.000 Kč/týden 

Casa Rosalba *** - Livigno
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skipasy Alta Valtellina, Bormio, Livigno

 BORMIO - SANTA CATERINA - CIMA PIAZZI - SAN COLOMBANO 
23/12-06/01 07/01-26/01 * 17/03-08/04 27/01-02/02 03/02-16/03

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior 
5  dní - - - 3900 2750 3500 4850 3200 4050 5100 3350 4250
6 dní 5300 3450 4350 4050 2800 3600 5050 3250 4150 5300 3450 4350

SKIPAS LIVIGNO 
23/12-06/01 * 03/02-31/03 06/01-13/01 * 27/01-03/02 13/01-27/01 * 31/03-07/04

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior
6 dní 5950 3450 4550 5400 3250 4200 4900 3000 3900

SKIPAS ALTA VALTELLINA 
23/12-07/01 08/01-12/01 * 27/01-02/02 13/01-26/01 * 02/04-08/04 03/02-01/04

dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior dosp. junior senior
5  dní - - - - - - - - - 5250 3300 4050 4800 3000 3750 5700 3450 4400
6 dní 6250 3650 4800 5700 3500 4450 5150 3200 4050 6250 3650 4800

SKIPAS LIVIGNO - 6 dní (platný na sjezdovkách v Livignu)
děti do 8 let (nar. po 01/01/2010) mají skipas zdarma v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí 
skipas se stejnou platností  junior - nar. po 01/01/2002  senior - nar. před a včetně 1953

FAMILY WEEKS LIVIGNO 27/01-02/02 a 17/03-23/03 2018 
V těchto termínech k 1 zakoupenému dospělému 6 dennímu skipasu Livigno 

1 skipas pro DÍTĚ DO 12 LET (narozené po 1. 1. 2006) ZDARMA! 
Akci není možné kombinovat s jinými slevami. 

RODINNÁ SLEVA 10 % NA 6 DENNÍ SKIPASY
ve všech termínech kromě 27/12-07/01 2018 z prodejních cen u pokladen

pro rodiny složené ze 2 dospělých a 2 dětí narozených v letech 2002 až 2009. 
Akci není možné kombinovat s jinými slevami. Více informací v CK.

SKIPAS ALTA VALTELLINA - 6 dní (platný na sjezdovkách Livigno, 
Santa Caterina, Bormio, Cima Piazzi - San Colombano) 
děti do 8 let (nar. po 01/01/2010) mají skipas zdarma v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí 
skipas se stejnou platností  junior - nar. 2002 - 2009  senior - nar. před a včetně 1953

SKIPAS BORMIO - 6 dní (platný na sjezdovkách Santa Caterina, 
Bormio, Cima Piazzi - San Colombano)
děti do 8 let (nar. po 01/01/2010) mají skipas zdarma v doprovodu rodičů, kteří si zakoupí 
skipas se stejnou platností  junior - nar. 2002- 2009  senior - nar. před a včetně 1953

str.65



VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY
Smluvní vztah 
	 Vzájemný	 vztah	 a	 právní	 poměr	 mezi	 cestovní	
kanceláří	CONSULTOUR	s.	r.	o.	se	sídlem	Vinohrad-
ská	1595/31,	Praha	2,	 IČO:	25959832,	zapsaná	v	OR	
u	Městského	soudu	v	Praze,	oddíl	C,	vložka	160206	
(dále	jen	CK)	a	zákazníkem,	se	řídí	§	2521	a	násl.	ob-
čanského	zákoníku.	Tento	vztah	vznikne	na	základě	
písemné	smlouvy	o	zájezdu	(dále	jen	SOZ),	který	se	
řídí	všeobecnými	smluvními	podmínkami.	Tato	SOZ	
musí	být	řádně	vyplněna,	podepsaná	zákazníkem.	
SOZ	je	závazná	i	pro	ostatní	osoby,	které	jsou	zapsá-
ny	na	SOZ	jako	spolucestující	nebo	spolubydlící.	
	 Za	spolucestující	ručí	svým	podpisem	zákazník.	
(1.	 na	přihlášce),	 který	 seznámil	 ostatní	 se	 smluv-
ními	 všeobecnými	 podmínkami.	 SOZ	 lze	 uzavřít	
i	 prostřednictvím	 obchodního	 zástupce.	 U	 ne-
zletilých	osob	musí	 SOZ	podepsat	 jejich	 zákonný	
zástupce.	 Zákazník	 odpovídá	 za	 správnost	 všech	
údajů	uvedených	v	SOZ.	
Platební podmínky a cena zájezdu 
	 Cena	zájezdu	je	cena	smluvní	sjednaná	mezi	CK	
a	 zákazníkem	a	 je	 vždy	uvedena	v	 SOZ.	CK	 si	 vy-
hrazuje	právo	na	zaplacení	celé	služby	před	jejich	
poskytnutím.	Cena	zájezdu	je	přesně	specifikova-
ná	v	nabídkovém	katalogu	a	zahrnuje	služby,	které	
jsou	pro	každý	zájezd	přesně	specifikovány.	
	 CK	 nejprve	 provede	 rezervaci,	 a	 přidělí	 zákaz-
níkovi	rezervační	číslo,	které	slouží	při	platbě	jako	
variabilní	symbol.	V	době	rezervace	musí	být	ode-
vzdána	nebo	zaslána	řádně	vyplněná	SOZ	(počítá	
se	den	převzetí	SOZ	cestovní	kanceláří	Consultour)	
spolu	s	přiloženou	kopií	o	platbě.	
	 V	případě,	že	dojde	k	opožděnému	předání	SOZ	
a	kopie	platebního	dokladu,	vyhrazuje	si	CK	právo	
neakceptovat	tímto	přihlášení	účastníka	na	zájezd	
a	 obsadit	 původně	 rezervované	 místo	 jiným	 ná-
hradníkem.	 Při	 podpisu	 SOZ	 je	 zákazník	 povinen	
složit	zálohu	50%	z	celkové	ceny	zájezdu.	Doplatek	
musí	být	zaplacen	v	CK	nejpozději	do	30	dnů	před	
odjezdem,	 jinak	dochází	ze	strany	CK	k	okamžité-
mu	vypovězení	smlouvy	se	zákazníkem	a	zaplace-
ná	záloha	zájezdu	bude	vyúčtována	dle	odstupné-
ho.	Na	další	odškodnění	již	zákazník	nemá	nárok.	
	 Vzhledem	k	tomu,	že	katalogové	ceny	 jsou	kal-
kulovány	 dle	 kurzu,	 který	 je	 platný	 v	 době,	 kdy	
je	 katalog	 dáván	 do	 tisku,	 vyhrazuje	 si	 CK	 právo	
vlivem	 změny	 kurzu	 a	 zvýšení	 ceny	 pohonných	
hmot,	platby	spojené	s	dopravou	jako	jsou	letištní,	
přístavní	či	jiné	poplatky	zahrnuté	v	ceně	zájezdu	
zvýšit	cenu	zájezdu	a	pobytu	max.	o	10%.	
	 Cenu	 lze	zvýšit	max.	21	dní	před	zahájením	zá-
jezdu	a	CK	je	povinna	zákazníka	o	této	změně	in-
formovat	písemně.	
	 Při	zvýšení	nad	10	%	ceny	zájezdu	může	zákazník	
od	smlouvy	odstoupit	a	požadovat	po	CK	vrácení	
zálohy.	V	případě,	že	byla	vrácena	zákazníkovi	celá	
částka,	nemá	nárok	na	jakoukoliv	další	náhradu.	
	 Všem	klientům	CK,	kteří	se	rozhodnou	při	rezer-
vaci	zájezdu	uhradit	jeho	celou	cenu,	CK	garantuje	
sjednanou	 cenu	 zájezdu,	 jakýkoliv	 kurzový	 rozdíl	
jeho	cenu	již	neovlivní.	
	 Dále	si	CK	vyhrazuje	právo	vzhledem	k	předčas-
nému	tisku	katalogu	(cca.	6	měsíců)	případné	malé	
změny	 neuvedené	 v	 katalogu	 oznámit	 klientovi	
před	složením	zálohy	a	podepsáním	SOZ.	
Zrušení SOZ zákazníkem a odstupné 
	 Zákazník	 má	 kdykoliv	 před	 započetím	 zájezdu	
právo	odstoupit	od	SOZ,	avšak	zrušení	této	SOZ	na-
stává	dnem	doručení	smlouvy	o	odstoupení	(stor-
no).	Odstoupení	od	 smlouvy	 je	 zákazník	povinen	
předat	osobně	v	CK,	doporučenou	poštou,	faxem	
nebo	 elektronickou	 poštou	 (e-mailem).	 K	 určení	
výše	 odstupného	 je	 rozhodující	 datum	 převzetí	
cestovní	kanceláří.	
	 Při odstoupení od SOZ bude při vzájemném vy-

účtování započteno toto odstupné: 
-	více	než	25	dní	před	odjezdem		........................	30	%*	
-	24-	20	dní	před	odjezdem		..................................	50	%*	
-	19	-14	dní	před	odjezdem		................................... 	70	%*	
-	13	-	4	dny	před	odjezdem		...................................	90	%*	
-	3	a	méně	dní		.......................................................... 	100	%*	
*)	z	celkové	ceny	zájezdu	

	 V	případě	vlastní	neúčasti	zákazník	může	smlou-
vu	postoupit,	poté	 co	pouze	písemně	oznámí	CK	
tuto	změnu,	kdy	postupník	 (náhrada)	musí	CK	pí-
semně	prohlásit,	že	souhlasí	se	smlouvou	o	zájez-
du,	všeobecnými	smluvními	podmínkami	a	že	splní	
podmínky	účasti	na	zájezdu.	
	 Toto	oznámení	 je	včasné,	 je-li	učiněno	alespoň	
sedm	dnů	před	zahájením	zájezdu;	kratší	lhůtu	lze	
ujednat,	 je-li	 smlouva	uzavřena	v	době	kratší	než	
sedm	dnů	před	zahájením	zájezdu.	
Zrušení zájezdu ze strany CK 
	 CK	 je	 oprávněna	 zejména	 v	 případech,	 které	
nemůže	ovlivnit	(změny	u	zahraničních	partnerů,	
dopravců	 a	 jiných	 dodavatelů,	 případné	 storno-
vání	 většího	 počtu	 zákazníků	 nebo	 nenaplnění	
minimálního	počtu	účastníků)	a	které	brání	v	po-
skytování	služby	podle	předem	stanovených	pod-
mínek:	
-	zrušit	zájezd	
-	přesunout	termín	odjezdu	
	 Rozhodnutí	 o	 zrušení	 zájezdu	 je	 CK	 povinna	
oznámit	všem	přihlášeným	zákazníkům	do	7	dnů	
před	 odjezdem	 a	 bez	 zbytečného	 odkladu	 jim	
vrátit	 celou	 zaplacenou	 částku	 zájezdu.	 CK	 si	 vy-
hrazuje	právo	na	event.	odlišnosti	v	katalogu	proti	
skutečnostem.	
	 CK	 si	 vyhrazuje	právo	upravit	program	zájezdu	
z	 důvodů	 špatného	 počasí,	 silničních	 zácp,	 zdra-
votních	problémů	některého	z	klientů	aj.,	které	CK	
nemůže	ovlivnit.		
	 V	 těchto	 uvedených	 případech	 nemá	 zákazník	
právo	na	 slevu	zájezdu.	Případné	další	 změny	zá-
jezdu	a	programu	mohou	být	uskutečněny	jen	se	
souhlasem	80	%	zákazníků.	
Vady zájezdu 
	 Jestliže	zájezd	neprobíhá	dle	smluvních	podmí-
nek,	je	zákazník	oprávněn	nekvalitní	služby	a	pod-
statné	vady	těchto	služeb	reklamovat.	
	 V	případě,	že	je	v	místě	pobytu	delegát,	je	povi-
nen	tento	pracovník	CK	řešit	reklamaci	na	místě.	
	 V	případě,	 že	není	na	místě	delegát	 a	 jedná	 se	
o	reklamaci	ubytování,	požaduje	CK,	aby	zákazník	
použil	 službu	 CK	 uvedenou	 v	 propozicích	 na	 zá-
jezd	 a	 pořadatel	 popřípadě	 se	 svým	 partnerem	
nebo	ubytovatelem	vyřeší	danou	situaci	v	co	nej-
kratší	době.	
	 Reklamace,	 které	 nebudou	 vyřešeny	 a	 odstra-
něny	na	místě,	řeší	CK	po	ukončení	zájezdu	na	zá-
kladě	písemně	zaslané	reklamace	nejpozději	však	
do	jednoho	měsíce	od	skončení	zájezdu.	
	 Pro	vyřizování	reklamací	platí	příslušná	ustano-
vení	 Občanského	 zákoníku	 a	 Zákon	 na	 ochranu	
spotřebitele.	
Cestovní doklady 
	 Cestovní	doklady	 si	 zákazníci	 zásadně	obstará-
vají	 sami.	Za	 jejich	úplnost	a	správnost	nese	zod-
povědnost	každý	zákazník	sám.	
Pojištění 
	 Ceny	zájezdů	zahrnují	povinné	smluvní	pojištění	
CK	dle	zákona	č.	159/1999	Sb.	v	platném	znění.	
	 Ceny	 zájezdů	 nezahrnují	 cestovní	 zdravotní	
pojištění.	 Doporučujeme	 klientům	 sjednat	 toto	
pojištění	u	Allianz	pojišťovny,	se	kterou	spolupra-
cujeme.	
	 Pojištěním	 vzniká	 smluvní	 vztah	mezi	 zákazní-
kem	a	pojišťovnou.	
PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA 

 Zákazník má právo: 
-	 reklamovat	případné	vady	poskytnutých	 služeb	
včetně	požadování	odstranění	těchto	vad	
-	 být	 seznámen	 se	 všemi	 případnými	 změnami	
v	programu,	rozsahu	služeb	a	ceny	zájezdu	
-	na	řádné	poskytnutí	služeb	ze	strany	CK	
-	na	ochranu	dat,	které	uvádí	v	přihlášce	před	ne-
povolanými	osobami	
-	 před	 nastoupením	 na	 zájezd	 obdržet	 doklad	
o	povinném	smluvním	pojištění	CK	Consultour	pro	
případ	jejího	úpadku	obsahující	označení	pojišťov-
ny,	podmínky	pojištění	a	způsob	oznámení	pojist-
né	události	

-	 kdykoliv	 odstoupit	 od	 SOZ	před	 zahájením	 zá-
jezdu	

 Zákazník má povinnost: 
-	 dostavit	 se	 15	 minut	 před	 plánovaným	 časem	
na	odjezdové	místo	a	mít	u	sebe	platný	doklad	pro	
řádný	vstup	do	zahraničí	
-	řídit	se	informačními	materiály	CK	a	dbát	pokynů	
vedoucího	zájezdu	u	autobusové	dopravy,	dodržo-
vat	stanovený	program	
-	 zdržet	 se	 jednání,	 které	by	mohlo	 ohrozit	 nebo	
poškodit	ostatní	účastníky	zájezdu	
-	chovat	se	v	místě	pobytu	tak,	aby	to	nebylo	v	roz-
poru	se	zákonem	navštívené	země.	
-	 v	 případě	 zrušení	 účasti	 na	 zájezdu	uhradit	 od-
stupné	
-	dodržet	povolené	hmotnostní	a	objemové	limity	
svých	zavazadel	
-	při	poškození	ubyt.	zařízení	uhradit	škodu	ubyto-
vateli	(náhrada	škody	může	být	odečtena	z	vratné	
kauce)	
-	 opustit	 apartmán/pokoj	 při	 odjezdu	 ve	 stano-
venou	dobu	viz.	propozice	k	odjezdu	a	předat	ho	
v	původním	stavu	
	 Poznámky	v	SOZ	 typu	 “ubytování	 s,	 výhled	na,	
ubytování	v	patře,	sezení	v	busech...”	mají	pro	CK	
pouze	informační	(ne	smluvní)	charakter.	
	 Objednavatel	 skupiny	 je	 povinen	 všechny	 své	
zákazníky	 seznámit	 se	 všeobecnými	 smluvními	
podmínkami	CK	a	zabezpečit	jejich	dodržování.	
	 CK	nemá	povinnost	hradit	 zákazníkovi	náklady	
spojené	s	komunikací	s	asistenční	službou	na	tele-
fonu	v	ČR.	
PRÁVA A POVINNOSTI CK 

 CK má právo: 
-	 z	 důvodů,	 které	 nemůže	 ovlivnit	 (nedostatek	
účastníků	 na	 akci,	 extrémní	 změna	 klimatických	
podmínek	atd.)	zájezd	zrušit	nebo	změnit	termín	
-	 okamžitě	odstoupit	 od	 smlouvy	 se	 zákazníkem,	
jestliže	nebude	uhrazen	doplatek	30	dní	před	od-
jezdem	
-	čekat	na	zákazníka	v	místě	odjezdu	pouze	15	mi-
nut	po	plánované	době	odjezdu,	v	případě,	že	se	
zákazník	nedostaví	k	odjezdu	do	této	lhůty,	zaniká	
nárok	na	přepravu	s	tím,	že	zaplacená	cena	zájezdu	
propadá	ve	prospěch	CK	jako	smluvní	pokuta.	Zá-
kazník	již	nemá	nárok	na	další	odškodnění.	
-	 změnit	 objekt	 ubytování	 z	 důvodů	 nenadálé	
změny	obsazenosti	ze	strany	zahraničního	partne-
ra	za	předpokladu	dodržení	místa	pobytu	a	srov-
natelné	kvality	ubytování	

 CK má povinnost: 
-	 zaslat	 zákazníkovi	 písemnou	 formou	 pokyny	
na	cestu	nejpozději	7	dní	před	odjezdem	(přesný	
čas	a	místo	odjezdu,	program,	druh	dopravy,	popř.	
čas	příjezdu,	 informace	o	pojištění).	Pokud	zákaz-
ník	neobdrží	 výše	uvedené	pokyny	nejdéle	5	dní	
před	 odjezdem	 zájezdu,	 zavazuje	 se	 kontaktovat	
prodejní	kancelář.	V	opačném	případě	se	má	za	to,	
že	zákazník	podrobné	pokyny	k	zájezdu	obdržel.	
-	 informovat	 zákazníka	 o	 případných	 změnách	
v	programu	nebo	ceny	zájezdu	
-	 řádně	a	kvalitně	poskytnout	v	průběhu	zájezdu	
sjednané	služby	
Ostatní 

 Cestovní	 kancelář	Consultour	 s.	r.	o.	 je	pojištěna	
pro	případ	úpadku,	a	to	v	rozsahu	a	za	podmínek	
stanovených	zákonem	č.	159/1999	Sb.	a	u	pojišťov-
ny,	které	bylo	podle	zvláštního	předpisu	uděleno	
povolení	pro	pojištění	podle	tohoto	zákona.	
Závěrečná ustanovení 

 Právní	vztahy	z	těchto	všeobecných	obchodních	
podmínek	vyplývající	 se	 řídí	právním	 řádem	Čes-
ké	 republiky.	 Případné	 spory	 projednávají	 soudy	
příslušné	 dle	 příslušných	 ustanovení	 občanského	
soudního	řádu	

 Tyto	podmínky	vstupují	v	platnost	dnem	podpi-
su	SOZ	a	jsou	platné	od	1.	6.	2017.	

 Zákazník potvrzuje svým podpisem na SOZ, že 
mu jsou všeobecné podmínky známy, souhlasí 
s nimi a v plném rozsahu je přijímá.66
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Apartmány v centru Jičína od 400 Kč/os.

Vybavení hotelu: 11 dvou až čtyřlůžkových pokojů s kapa-
citou 29 lůžek, některé s klimatizací, recepce, vstupní hala 
s TV/SAT, garáž.

 salónek k jednání pro 30 osob

 kancelářský servis - kopírka

 wi-fi zdarma

 hotelové parkoviště

Pokoje: prostorné pokoje s vlastním sociálním zařízením 
(sprcha nebo vana), TV/SAT, minibar, wi-fi, sejf.

Vzdálenosti: 20 m od náměstí, 300 m od koupaliště, 200 m 
od zimního stadionu, 1 km od aquacentra, 20 m od bowlingu 
a restaurace, 5 km od vstupu do Prachovských skal, 15 km 
od Lázní Bělohrad.

Služby: možnost půjčení kol, cykloturistika, směnárna, objed-
návky masáží, pro skupiny průvodce po Českém ráji, zajištění 
vyhlídkových letů, exkurze do pivovaru a skláren...

Rodinný hotel    v centru Jičína,
u Valdštejnova náměstí.

Kontakt:
Nerudova 45, Jičín 506 01

Tel.: +420 777 137 305
E-mail: info@ukrale.cz

www.ukrale.cz



Více než 600 kapacit na 
www.e-lagodigarda.cz

www.consultour.cz

ITÁLIE
létoléto20182018 CELÁ ITÁLIE 

VČETNĚ 
OSTROVŮ 

VLASTNÍ DOPRAVOU 
NEBO AUTOBUSEM 

ZAJÍMAVÉ SLEVY 

HOTELY, APARTMÁNY 
BUNGALOVY  
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