
Sportovně kulturní klub 

 
 

 
 si Vás dovoluje pozvat na 3denní lyžařský zájezd do italských Dolomitů, který pro Vás pořádá  

ve spolupráci s CK Víkend: 

Předvánoční lyžování 
od středy 14. 12. 2011 do neděle 18. 12. 2011. 

Lyžařský zájezd s cestovní kanceláří do italských Dolomitů s ubytováním v dobře zařízeném penzionu v tyrolské 

vesnici Gais, 4 km od Brunecku, ve 2 lůžkových a 3 lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím a s domácí 

tyrolskou polopenzí. Lyžování ve třech vysoko položených areálech s dobrými sněhovými podmínkami 

a vysokou pravděpodobností slunného počasí v italské oblasti DOLOMITI SUPERSKI.  

Program: 

Odjezd ve středu večer (kolem 22. hodiny) autobusem, ve čtvrtek ráno příjezd do prvního lyžařského údolí, celý 

den lyžování, ubytování v pensionu ve čtvrtek večer, v sobotu ráno se se sbalenými věcmi jede do posledního 

lyžařského údolí a odtud rovnou domů, příjezd do Prahy v neděli v ranních hodinách, celkem tři dny lyžování, 

každý den v jiném údolí: 

 Speikboden 950 – 2450 m. n. m. 20 km tratí 

 Alta Badia (Sella Ronda) 1324 – 2778 m. n. m. 130 km tratí 

  Plose 1067 – 2550 m. n. m. 43 km tratí     

Co s sebou:  
Jedny sjezdové lyže nebo snowboard s vybavením, věci osobní hygieny včetně ručníku, domácí obuv a osobní 

věci, hudební nástroje, hlasivky, dobrou náladu a peníze. 

Stravování: 

Domácí tyrolská polopenze, tj. snídaně formou bufetu (křupavé housky, salám, máslo, sýr, džem, čaj, kafe) 

a večeře (polévka, hlavní chod, zákusek a salát).  

Ubytování: 

V dobře zařízeném penzionu v tyrolské vesnici Gais, 4 km od Brunecku, ve 2 lůžkových a 3 lůžkových pokojích 

s vlastním příslušenstvím (na přání i 4 lůžkové pok.), k dispozice je jídelna – společ. místnost a bar s prodejem 

nápojů. 

Cena akce:   Kč 3 900,- (bez SKI pasů) 

Cenu akce zaplatíte po přihlášení na akci převodem.  

V ceně akce je obsaženo 2x ubytování v pensionu, lůžkoviny, závěrečný úklid, pobytová taxa, polopenze, 

doprava autobusem a služby průvodce. Cena akce neobsahuje cestovní pojištění a Ski pasy. Po příjezdu do 

lyžařských areálů se budou skipasy platit v hotovosti průvodci, předpokládaná cena Ski pasů celkem:  

   63 EUR (SKI pasy) 

Přihlašování na akci: 

Na akci se můžete přihlásit na www.fira.cz v sekci akce nejpozději do 30. 9. 2011. 
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