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Itálie–Tarvisiano 2017 

pro skupiny studentů 

Ceny pro skupiny :   4 dny skipass/3 noci…………….  6.100,- Kč                                                                                        

               4 dny skipass/4 noci …………… 6.880,- Kč                                               

               5 dnů skipass/ 4 noci…………… 7.650,- Kč                                 

     5 dnů skipass/ 5 nocí…………… 8.100,- Kč 
 Cena zahrnuje:  

 ubytování na 3, 4, 5 nocí v hotelu***s polopenzí 

 dopravu busem z ČR a zpět a po dobu celého kurzu  

 3, 4, 5 denní skipas Tarvisio/Sella Nevea 

 pojištění CK proti úpadku 

 zástupce CK 

 

Cena nezahrnuje: pojištění léčebných výloh 

Příplatky: obědový balíček 10 €, jednolůžkový pokoj  

300,- Kč/ 1 noc. 
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Tarvisiano  

Lyžařská oblast Tarvisiano je situována na hranici s Rakouskem a Slovinskem a tvoří severovýchodní 

část italského regionu Friuli Venezia Giulia.  Je zasazena v zelených údolích a pyšní se krásným 

panoramatem slovinských Julských Alp s nejvyšším vrcholem Triglav (2864 m).  Díky příznivé 

geografické poloze je zimní období v Tarvisianu charakteristické nízkými teplotami, od listopadu do 

dubna i štědrou sněhovou nadílkou umožňující dlouhou lyžařskou sezónu. Skvělá poloha umožňuje 

návštěvníkům strávit opravdu pestrou dovolenou – Tarvisiano leží 90 km od Udine, 164 km od Terstu, 

202 km od Benátek, 91 km od Lublaně a 20 km od Villachu. Lyžařský resort je vybaven 

nejmodernějšími technologiemi, které zaručují vysoké pohodlí a komfort. V této oblasti se také 

nachází řada vysoce kvalitních běžkařských tratí. Příjemné a živé centrum Tarvisia je ideálním místem 

k posezení v některé z místních hospůdek a ochutnání specialit kombinující hned tři národní kuchyně 

či výborných místních vín. Na své si přijdou i milovníci trhů a obchůdků, jež jsou další chloubou 

Tarvisiana.  

 

Lyžařská střediska Tarvisio a  Bovec - Sella Nevea 

 

Středisko Tarvisio leží v nadmořské výšce od 754 do 1 756 m.n.m. K dispozici je 33 kilometrů 

sjezdových tratí, které jsou spolu s 15-ti vleky vždy skvěle připravené jak pro začínající, tak pokročilé 

lyžaře.  Nejdelší trať dlouhá 4 km zvaná „di Pampero“ umožňuje sjezd od hory Lussari (kde se nachází 

svatyně panenky Marie, která je každý rok navštěvovaná tisícovkami poutníků) až do samotného 

údolí s celkovým převýšením 1 km.  Resort je rájem i pro milovníky běžeckého lyžování – na 60 

kilometrů je posvěceno stopou olympijské šampionky Gabrielly Paruzzi, a představuje tak vhodnou 

půdu i pro nejvyšší mezinárodní soutěže. Vysoce kvalitní tratě s různými technickými obtížnostmi 

zaručují spokojenost pro jakkoliv zdatné lyžaře. V Tarvisiu se nachází 3 bary Apres Ski.  

Sjezdové tratě: 10 km modrých; 16 km červených; 6 km černých; 15 vleků. 

Běžkařské tratě: 60 km.  

Sella Nevea/Canin Tarvisio/Monte Lussari 
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Lyžařský resort Sella Nevea se nachází přibližně 19 km od Tarvisiana a rozkládá se v nadmořské výšce 

od 1 103 do 2 133 m.n.m. Je umístěn mezi horami Canin a Montasio přímo pod sedlem Prevala 

s nejníže položeným ledovcem v Evropě.  Nabízí téměř 30 km sjezdových tratí včetně proslulé 

sjezdovky Canin, kde se konalo několik závodů světového poháru. Dále disponuje  2,5  kilometry 

běžeckých tratí a 12-ti vleky s dech beroucím výhledem.  Sella Nevea je tradičně posledním lyžařským 

střediskem, kde se uzavírá lyžařská sezóna, ještě v prvních jarních týdnech zaručuje kvalitní lyžařský 

zážitek. 

Sjezdové tratě: 5 km modrých; 21,5 

km červených; 1,5 km černých; 12 

vleků. 

 

 

 

Ubytování: hotel International*** - třípatrový  pěkný alpský hotel se nachází nedaleko 

centra města, 200 metrů od kabinové lanovky. Má jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje, 6 

pokojů je třílůžkových. Všechny pokoje mají vlastní sociální zařízení, TV, některé jsou 

s balkónem. Hotel má bar, výtah, restauraci se salónkem pro 60 osob, další velmi pěkné 

společenské prostory pro přednášky apod.. Hotel má nové wellness centrum, které je 

otevřeno od 16,00 do 20,00 hod. – sauna, turecké lázně, hydromasážní vana, solárium (za 

příplatek). V hotelu je možné objednat si masáže. Více informací naleznete na 

www.hotelinternationaltarvisio.com. 

Stravování: polopenze – bufetové snídaně, večeře – tříchodové menu včetně dezertu. 

V hotelu International se vaří velmi kvalitní speciality friulské kuchyně.  

Další hotely*** k dispozici: Haberl, Trieste, Il Cervo, Sport Hotel Forte. 

Trasa cesty: HK – LT – Svitavy – Brno – Vídeň – Graz – Klagenfurt – Villach – Tarvisio (cca 700 km), 

dle dohody může být změněna. 

Aprés-ski aktivity:  

 indoorové ledové kluziště, lední hokej 

 plavecký bazén ve Warmbad (za příplatek) 

 možnost obědového balíčku včetně nápoje za 8,00 euro 

 snow park,   

 projížďky na saních,  

 kurzy lezení na umělé horolezecké stěně 

 výlety na sněžnicích s průvodcem.  

http://www.hotelinternationaltarvisio.com/

