ITÁLIE - DOLOMITY
CIVETTA–ARABBA/MARMOLADA
25. 2. – 2. 3. 2017 (sobota – čtvrtek)

*UBYTOVÁNÍ - 4 noci
*DOPRAVA
*POLOPENZE - 4x

7.200 Kč

Civetta (1.000 – 2.100 m) je další z 12 ti známých lyžařských středisek Dolomiti Superski. Její sjezdové tratě se
táhnou po několika vrcholcích menších hor. Středisko Civetta je místem, kde si na své přijdou jak začátečníci, tak i
nároční lyžaři. Civetta nabízí celkem 80 km tratí se 2 náročnými černými sjezdovkami, na jedné se dá lyžovat i
večer. Pro začátečníky je tu dostatek prostoru na slunečných modrých sjezdových tratích.
Pro běžkaře je upraveno na 40 km běžeckých tratí. Jednu z nich najdete v „Palafavera“ druhá obíhá kolem „Rif.
Aquileia“.
Pro snowboardisty je připraven kvalitně vybavený snow park.
Civetta – 80 km sjezdových tratí, 40 km běžkařských tratí
černá – 6 km, červená – 41 km, modrá – 33 km. 3 x kabina, 11 x sedačka, 10 x vlek.
100% sjezdovek je uměle zasněžováno.
Arabba/Marmolada (1.458 m – 3.266 m) je nejvyhledávanějším lyžařským střediskem, které je součástí
proslulého okruhu Sella Rondy. Arabba/Marmolada, je středisko, které je známé díky hoře Marmolada (3.342 m),
která je zároveň nejvyšší horou Dolomit. Téměř ze samého vrcholku „královny“ vede krásná a dalo by se říci
nekonečně dlouhá červená sjezdová trať (12 km „Pista Bellunese“ s převýšením 1.800 m), která končí až na „Malga
Ciapela“. Pokud vás lákají sněhobílé tratě přímo za městečkem Arabba, z údolí Malga Ciapela vás vyveze na
vrcholek Passo Padon krytá vysokorychlostní čtyřsedačka. Novinkou je šestimístná sedačka Masarei s kapacitou
2300 osob za hodinu.
Arabba Vám nabídne na svých „pouhých“ 62 km náročných závodních tratí, které patří k těm nejobtížnějším
v lyžařských oblastech Dolomit. Nejdelší sjezdovou tratí v Arabbě je 4 km dlouhá „Porta Vescovo“ s převýšením
875 metrů
a na náročnější lyžaře zde čeká 3,3 km dlouhá „Pista Fodoma“ s převýšením 900 m.
Pro běžkaře je tu připraven 15 km okruh, který naleznete v „Malga Ciapela“.
Arabba/ Marmolada – 62 km sjezdových tratí
černá – 9 km, červená – 29 km, modrá – 24 km. 7 x kabina, 18 x sedačka, 7 x vlek.
3 tratě pro snowboardisty,
84% sjezdovek je uměle zasněžováno.
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HOTEL AURORA *** Menší rodinný hotel se nachází při hlavní silnici u městečka Saviner di Caprile, je vzdálen 6
km od lanovky na nejvyšší horu Dolomit – Marmoladu ( 3.342 m ).
Vybavení hotelu: nově zrekonstruovaný hotel, bar, restaurace, dvou - čtyřlůžkové pokoje, některé s balkonem,
parkoviště. Zastávka skibusu 50 m od hotelu.
Vybavení pokojů: vlastní sociální zařízení, TV, telefon, ve většině případů není možný výhled na Dolomiti,
v sousedství malá elektrárna, nicméně díky výhodným cenám je tento hotel velmi žádaný.
Stravování: výborná domácí kuchyň, polopenze – snídaně formou bufetu, večeře – 2 chody + salátový bufet +
dezert.
Vzdálenosti: 7 km od nástupu na lanovky Marmolada/Sella Ronda/Arabba, 4 km od vleků Civetta, 50 m od
zastávky skibusu, 200 m od centra městečka Caprile

Cena za osobu zahrnuje: 4x ubytování, 4x polopenzi, dopravu lux. busem,
každodenní dopravu ke sjezdovým tratím, zástupce CK
Cena nezahrnuje: skipas, pojištění léčebných výloh
Příplatky: pobytová taxa 1 euro/ 1 os./ 1 den, jednolůžkový pokoj + 1.500,- Kč / pobyt
Slevy/ubytování: Děti ubytované se 2 rodiči do 3 let ZDARMA, děti 3-6 let na 3. a 4. lůžku – 2.200,- Kč,
děti 6-12 let na 3. a 4. lůžku – 1.500,- Kč, osoby nad 12 let na 3. a 4. lůžku - 400,- Kč.

Záloha na zájezd do 20.12. 2016: 1500,- Kč/osoba
Program zájezdu:
 25. 2. (sobota) – odjezd z nástupních míst v brzkých ranních hodinách, příjezd do hotelu, ubytování, večeře
 26. 2., 27. 2., 28.2. (neděle, pondělí, úterý ) – snídaně, odjezd do Civetty – celodenní lyžování, večeře
 1. 3. (středa ) – snídaně, odjezd z hotelu, lyžování na Civettě nebo Marmoladě, večer odjezd do ČR,
 2. 3. (čtvrtek) – v brzkých ranních hodinách příjezd do nástupních míst
CENY SKIPASŮ od 5. 2. 2017
Civetta 3 dny

dospělý
Senior
Junior
Dítě do 8 let




135,00
121,00
94,00
0

Civetta 4 dny

Civetta 3 dny
+ 1 Arab/Marmolada

176,00
158,00
123,00
0

182,00
163,00
127,00
0

Dolomity
Superski 3 dny

163,00
147,00
114,00
0

Dolomity
Superski 4 dny

208,00
188,00
146,00
0

Senior – narozen před 26. 11. 1951
Junior – narozen po 26. 11. 2000
Děti – narozen po 26. 11. 2008

Trasa cesty: Hradec Králové – Praha – Mnichov – Innsbruck – Brenner – A/I – dálniční sjezd Bressanone
– Brunico – Corvara – Passo Campolongo – Arabba – Saviner di Caprile (cca 800 km).
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