
CK Víkend PLUS, Valdecká 84, 268 01 Hofiovice 

telefonick˘ prodej zájezdÛ:
311 510 136

provozní doba: 8:00-16:30
info@ck-vikend.cz
www.ck-vikend.cz

lyÏafiské zájezdy
> Itálie
> Rakousko
> ·v˘carsko2019

nejlep‰í lyÏování v Itálii
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VáÏení zákazníci, pfiátelé lyÏování a snowboardingu,
v novém katalogu pro sezonu 2018/2019 najdete nejlep‰í lyÏafiská stfiediska v Itálii, s vût‰ím zamûfiením na stále více Ïádané
pobytové zájezdy a zájezdy s pfiepravou pfies den. Nejvût‰í v˘bûr a rozsah sjezdovek nabízí oblast Val di Fassa / Sella ronda
s celoplo‰n˘m skipasem Dolomiti Superski, naopak men‰í stfiediska Folgaria a Paganella vám umoÏní pofiídit si lyÏafiskou
dovolenou za skvûlé ceny. Ke stálicím v na‰í nabídce pak patfií Civetta, Val di Fiemme, Skiarea Campiglio, AdamelloSki-Tonale,
Livigno a Bormio. Po men‰í odmlce zafiazujeme opût San Martino di Castrozza a také více zájezdÛ do San Pellegrina. ¤ada z vás
se jistû ráda vrátí do oblasti severních Dolomit, kde CK jiÏ pfied ãtvrtstoletím svou ãinnost zaãínala.

Dûkujeme vám za pfiízeÀ a pfiejeme vydafienou lyÏafiskou dovolenou.

4.2. -10.2. Bene‰ov, Beroun, Rokycany, â.Budûjovice, â.Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí n/L, Ostrava

11.2. -17.2. Praha 1-5, Blansko, Brno, Bfieclav, Hodonín, Vy‰kov a Znojmo, DomaÏlice, Tachov, Louny, Prostûjov, Karviná

18.2. -24.2. Praha 6-10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, JindfiichÛv Hradec, Litomûfiice, Dûãín, Pfierov, Fr˘dek-Místek

25.2. - 3.3. Praha v˘chod a západ, PlzeÀ, Hradec Kr., KromûfiíÏ, Uh.Hradi‰tû, Vsetín, Zlín, Mûlník, Rakovník, Teplice, Nov˘ Jiãín

4.3. -10.3. â.Lípa, Jablonec, Liberec, Semily, Kladno, Kolín, K.Hora, Písek, Náchod, Bruntál, H.Brod, Jihlava, Pelhfiimov, Tfiebíã, Îìár n/S

11.3. -17.3. Ml.Boleslav, Pfiíbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí n/L, Chomutov, Most, Jiãín, Rychnov n/K, Olomouc, ·umperk, Opava, Jeseník

jarní prázdniny:

vánoãní prázdniny: 22.12.2018-2.1.2019
pololetní prázdniny: 1.2.2019

velikonoãní prázdniny: 18.4.-22.4.2019

Organizace ‰kolních prázdnin roku 2019

V‰e jednodu‰e a spolehlivû
PfiedbûÏnou rezervaci mÛÏete udûlat po telefonu, pfiihlásit se pak mÛÏete
jednodu‰e pomocí objednávkového formuláfie z www.ck-vikend.cz.
K pfiihlá‰ení je potfieba pouze jméno, adresa a datum narození. My
Vám sdûlíme variabilní symbol, pod kter˘m provedete pfievodem
na úãet CK zálohu ve v˘‰i 2000,-Kã/os. Mûsíc pfied odjezdem cenu
zájezdu doplatíte, t˘den pfied odjezdem obdrÏíte organizaãní pokyny
na cestu. Podrobnûj‰í informace na str. 36.

Pobytové zájezdy
Zájezdy do oblastí Civetta, Fassa, Fiemme, San Pellegrino, Campiglio,
Tonale, Paganella, Folgaria, Alta Badia, Livigno a St. Moritz nabízíme
jako pobytové, s ubytováním u sjezdovek nebo u skibusu.

Pro vût‰í pohodlí - doprava pfies den
U fiady zájezdÛ nabízíme dopravu pfies den (Ïlutû oznaãené zájezdy
3/3, 4/4 nebo 5/5,). Odjezd z âR je buì ráno a pfiíjezd na ubytování
veãer, u zájezdÛ 3/3*, 4/4* nebo 5/5* je odjezd kolem poledne
a pfiíjezd na ubytování pozdûji veãer, bez veãefie.

Skipas zdarma pro dûti do 8 let
Vût‰ina areálÛ poskytuje pro dûti do 8 let skipas zdarma, viz. str. 6. 

Slevy za vãasné pfiihlá‰ení do 15.10.2018
U vybran˘ch destinací poskytujeme slevu z ceny zájezdu za vãasné
pfiihlá‰ení do poloviny fiíjna (rozhodující je datum úhrady zálohy).

Slevy pro seniory
Pro seniory poskytujeme na v‰ech zájezdech slevu 50 Kã/noc.

Jezdíte s námi vícekrát za sezónu?
Za úãast na druhém i dal‰ím zájezdu CK Víkend v dané sezónû
poskytujeme slevu z ceny zájezdu ve v˘‰i 200 Kã/os.

Zájezdy pro skupiny - odjezdy z celé âR
Pro skupiny a ‰koly nabízíme zájezdy „na míru“, s odjezdem
z celé âR. Zv˘hodnûné podmínky jsou pro skupiny od 10 osob.

Aktualizace nabídky na www.ck-vikend.cz



Na‰e zájezdy do severních Dolomit nabízejí v‰e, co moÏná právû Vy hledáte: krat‰í zájezdy na 3-5 dnÛ lyÏování, potfiebu pouze
1-3 dnÛ  dovolené, ubytování s polopenzí v rÛzn˘ch cenov˘ch úrovních, dvoulÛÏkové pokoje a znaãné slevy na skipasy. V dosahu
ubytování je deset italsk˘ch a dva rakouské areály. Pestrost lyÏování je daná tím, Ïe v rámci programu lyÏujeme kaÏd˘ den na
jiném areálu. Kromû standardní pfiepravy do Itálie pfies noc nabízíme pro vût‰í pohodlí také  zájezdy s dopravou pfies den (3/3, 4/4, 5/5). 

SEVERNÍ DOLOMITYSEVERNÍ DOLOMITY
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SKIPASY
info str.6

program zájezdÛ s jízdou pfies noc - 3, 4, 5 denní (poãet noclehÛ je vÏdy o jeden men‰í neÏ poãet dnÛ lyÏování): 1. den: odjezd
veãer z âR (z Prahy kolem 22. hodiny), jízda pfies noc • 2. den: ráno pfiíjezd na 1. areál dle programu, lyÏování, veãer ubytování, veãefie
3. (4., 5.) den: lyÏování dle programu, doprava na areály busem CK • 4. (5., 6.) den: ráno pfiedání pokojÛ, odjezd na poslední areál dle
programu, lyÏování, veãer jízda pfies noc • 5. (6., 7.) den: návrat do âR ráno (do Prahy kolem 1.-2. hodiny)

program zájezdÛ s jízdou pfies den - odjezd ráno - 3/3, 4/4 nebo 5/5 (poãet noclehÛ je roven poãtu dnÛ lyÏování): 1. den: odjezd
z âR ráno (z Prahy kolem 8. hodiny), jízda pfies den, veãer ubytování, veãefie • 2., 3. (4., 5.) den: lyÏování dle programu, doprava
busem CK • 4. (5., 6.) den: ráno pfiedání pokojÛ, lyÏování, jízda pfies noc • 5. (6., 7.) den: návrat do âR ráno (do Prahy kolem 1.-2. hod.)

program zájezdÛ s jízdou pfies den - odjezd kolem poledne - 3/3*, 4/4* nebo 5/5*: pozdûj‰í pfiíjezd na ubytování - 1. den bez veãefie            

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzí, závûreãn˘ úklid, sluÏby prÛvodce, loÏní prádlo, u hotelÛ ruãníky
cena nezahrnuje: platbu za skipasy (platí se zvlá‰È v euro na zájezdu prÛvodci), cest. poji‰tûní, u penzionÛ ruãníky (nutno vzít vlastní)
pobytová taxa: 1-2 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

ubytování zájezdÛ v severních Dolomitech: popis je na str. 7-9, oznaãení penzionu odpovídá prvnímu písmenu v kódu zájezdu
zájezdy pro skupiny: velká ubytovací kapacita nám umoÏÀuje uspokojit poptávku vût‰ích skupin prakticky v celém rozsahu lyÏafiské sezóny
nové zájezdy: do prodeje budeme postupnû pfiidávat dal‰í nové zájezdy, pravidelná aktualizace nabídky je na www.ck-vikend.cz

OKRUH SELLA RONDA: je moÏn˘ pfii náv‰tûvû Val Gardeny nebo Alta Badie na skipas Dolomiti Superski s pfiíplatkem cca 8 euro. Více na str. 6.

KRONPLATZ - ALTA BADIA - SELLA RONDA - HELM - ROTWAND – TO NEJLEP·Í V DOLOMITECH: osvûdãené zájezdy orientované na
lyÏování ve vyhlá‰en˘ch stfiediscích s moÏností náv‰tûvy Sella rondy.

SILVESTR V DOLOMITECH: zájezd se silvestrovsk˘m veãerem s individuální zábavou v penzionu, s noãním obãerstvením a lahví sektu v cenû

ALTA BADIA - LYÎUJTE P¤ÍMO Z „POSTELE“: apartmány s fantastickou polohou jen 50 m od sjezdovek. Více info na str. 9.

LYÎUJTE LEVNùJI: nabídka pfiedvánoãních zájezdÛ s bezkonkurenãní cenou skipasu a nízké ceny zájezdÛ a skipasÛ mimo hlavní sezónu

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a   5% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 100 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 300 Kã/noc a skipas zdarmaautobusové zájezdy do hotelÛ a penzionÛ v severních Dolomitech:

DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ BUSEM CK •   PESTRÁ NABÍDKA ZÁJEZDÒ •   HOTELY I LEVNÉ PENZIONY •   VELKÉ SLEVY SKIPASÒ

ski areály:

AB - Alta Badia He - Helm-Rotwand Kr - Kronplatz SG - Stubaier Gletscher
A - Acquarena Brixen Jo - Jochtal Pl - Plose Sp - Speikboden
Gi - Gitschberg Kl - Klausberg Ra - Ratschings VG - Val Gardena

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

E 411 st 12.12. ne 16.12. 3/3* He,Sp,Kr 86 4 700 4500 / 4300 / 3800 Praha-Bene‰ov-âB

J 412 st 12.12. ne 16.12. 3/3* He,Sp,Kr 86 4 700 4500 / 4300 / 3800 Praha - PlzeÀ

H 423 pá 14.12. út 18.12. 3 He,Sp,Pl 63 4 100 4000 / 3900 / 3500 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

J 425 pá 14.12. út 18.12. 3 He,Kl,Sp 65 4 100 4000 / 3900 / 3500 Praha - PlzeÀ

A 426 pá 14.12. út 18.12. 3 He,Sp,Kr 86 4 300 4200 / 4100 / 3700 Praha-Pfiíbram-âB

E 452 út 25.12. so 29.12. 3/3* He,Kr,Pl 116 4 900 4750 / 4600 / 4000 Praha-Bene‰ov-âB

J 453 út 25.12. so 29.12. 3/3* He,Kr,Pl 116 4 900 4750 / 4600 / 4000 Praha - PlzeÀ

E 457 pá 28.12. st 2.1. 4/4 He,Pl,AB,Gi-Jo 146 6 400 6200 / 6000 / 5200 Praha - PlzeÀ

E 10 st 16.1. po 21.1. 4/4* He,VG,Pl,Kr 164 5 800 5600 / 5400 / 4600 Praha - PlzeÀ

A 24 pá 25.1. st 30.1. 4 He,AB,Pl,Kr 160 5 400 5250 / 5100 / 4500 Praha - âB

A 35 út 29.1. ne 3.2. 4/4 Gi-Jo,Pl,AB,Kr 164 6 400 6200 / 6000 / 5200 Praha - PlzeÀ

J 38 ãt 31.1. po 4.2. 3/3* Sp,AB,AB 120 4 900 4750 / 4600 / 4000 Praha - PlzeÀ

OB 40 ãt 31.1. po 4.2. 3/3* Kl,Sp,Kr 100 5 200 5050 / 4900 / 4300 Praha - PlzeÀ

Q 46 pá 1.2. st 6.2. 4 He,Sp,AB,Kr 165 5 700 5500 / 5400 / 4800 Praha-Bene‰ov-âB

A 47 pá 1.2. st 6.2. 4 Sp,VG,Pl,Kr 168 5 700 5500 / 5400 / 4800 Praha - PlzeÀ

Q 62 út 5.2. ne 10.2. 4/4 AB,AB,Kr,He 188 6 600 6400 / 6200 / 5400 Praha-Bene‰ov-âB

K 64 út 5.2. ne 10.2. 4/4 Gi-Jo,VG,Pl,Ra 162 6 600 6400 / 6200 / 5400 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

A 65 út 5.2. ne 10.2. 4/4 Sp,Pl,Kr,He 146 6 600 6400 / 6200 / 5400 Praha-Bene‰ov-âB

OB 74 ãt 7.2. po 11.2. 3 Kl,Sp,Kr 108 4 400 4200 / 4100 / 3800 Praha - PlzeÀ

F 81 pá 8.2. st 13.2. 4 He,Sp,Pl,Ra 138 5 100 4950 / 4800 / 4200 Praha - PlzeÀ

A 84 pá 8.2. st 13.2. 4 He,AB,Pl,Kr 169 5 700 5500 / 5400 / 4800 Praha - PlzeÀ

K 100 po 11.2. ne 17.2. 5/5 Gi-Jo,Pl,VG,Kr,Ra 216 7 600 7350 / 7100 / 6100 Praha - PlzeÀ

Q 106 út 11.2. ne 17.2. 4/4 Pl,He,Kl,Sp 118 6 600 6400 / 6200 / 5400 Praha - PlzeÀ

F 121 pá 15.2. út 19.2. 3 He,VG,Ra 130 4 200 4100 / 4000 / 3600 Praha - PlzeÀ

H 122 pá 15.2. st 20.2. 4 He,Sp,Pl+A,Kr 146 5 100 4950 / 4800 / 4200 Praha - âB

F 135 po 18.2. ne 24.2. 5/5* He,Sp,AB,Pl,Kr 196 6 600 6350 / 6100 / 5100 Praha - PlzeÀ

J 154 pá 22.2. st 27.2. 4/4* Gi-Jo,Sp,Pl+A,Ra 138 5 900 5700 / 5500 / 4700 Praha - PlzeÀ

A 155 pá 22.2. st 27.2. 4 He,Sp,AB,Kr 166 5 700 5500 / 5400 / 4800 Praha - PlzeÀ

J 175 út 26.2. ne 3.3. 4/4* Gi-Jo,Sp,VG,Pl+A 146 5 900 5700 / 5500 / 4700 Praha - PlzeÀ

A 176 út 26.2. ne 3.3. 4/4 He,Pl,AB,Kr 169 6 600 6400 / 6200 / 5400 Praha - PlzeÀ

I 192 pá 1.3. st 6.3. 4 He,Sp,Pl,Ra 138 5 100 4950 / 4800 / 4200 Praha-Pfiíbram-âB

A 194 pá 1.3. st 6.3. 4 He,Kr,Kr,Gi-Jo 172 5 700 5500 / 5400 / 4800 Kladno-Praha-PlzeÀ

F 218 pá 8.3. st 13.3. 4 He,Gi-Jo,Sp,Ra 138 5 100 4950 / 4800 / 4200 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

E 221 pá 8.3. út 12.3. 3 He,Pl,Kr 118 4 200 4100 / 4000 / 3600 Praha - PlzeÀ

K 222 pá 8.3. st 13.3. 4 Gi-Jo,VG,Pl,SG 160 5 700 5500 / 5400 / 4800 Praha - PlzeÀ

E 245 po 11.3. ne 17.3. 5/5* He,Kr,Pl,Kr,Gi-Jo 200 6 800 6550 / 6300 / 5300 LI-MB(+200)-Praha-PlzeÀ

H 249 út 12.3. ne 17.3. 4/4* Sp,AB,Pl+A,Kr 166 5 700 5500 / 5400 / 4500 Praha-Tábor-âB

PF 272 pá 15.3. st 20.3. 4 He,AB,AB,Kr 174 5 600 5450 / 5300 / 4600 Praha - PlzeÀ

AB 275 pá 15.3. st 20.3. 4 4x Alta Badia/Sella 196 4 900 4750 / 4600 / 4000 Praha - PlzeÀ

PF 285 út 19.3. ne 24.3. 4/4 Kr,AB,AB,Kr 189 6 600 6400 / 6200 / 5400 Praha - PlzeÀ

Dal‰í zájezdy na www.ck-vikend.cz



PF - hotel JOCHELE - Pfalzen
v˘borná poloha: pûkn˘ hotel v tyrolské vesnici Pfalzen, 4 km od Brunecku • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏ. pokoje s vl. pfiísl., sleva 300,-Kã/noc
pro pfiist˘lku (4. osobu ve ãtyfilÛÏ. pokoji) • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát, zákusek • veãerní vyÏití: bar, sauna

sauna

OB - hotel Oberleiter - Uttenheim
poloha: pûkn˘ hotel s v˘bornou polohou mezi areály Kronplatz a Speikboden • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏ. pokoje s vl. pfiísl., sleva 300,-Kã/noc
pro pfiist˘lku (4. osobu ve ãtyfilÛÏ. pokoji) • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát, zákusek • veãerní vyÏití: bar

Relaxace po lyÏování - ACQUARENA BRIXEN a BRUNECK
V nûkter˘ch autobusov˘ch zájezdech do severních Dolomit
nabízíme po lyÏování náv‰tûvu ACQUARENY BRIXEN (doprava
busem CK). Vstupné pro klienty CK Víkend na 2,5 hod: dospûlí cca
6 euro, dûti a juniofii 3-4 euro. Acquarena se nachází blízko námûstí
v centru Brixenu a je tedy moÏno alternativnû zvolit náv‰tûvu
obchodÛ, restaurací nebo prohlídku mûsta. Po lyÏování na
Kronplatzu je moÏno individuálnû nav‰tívit ACQUARENU BRUNECK
(vzd. 700 m od parkovi‰tû). Vstupné na 1,5 hod. je 5 euro. Oba
komplexy obsahují také venkovní bazén s teplou mofiskou vodou.

Informace o programu zájezdÛ a nákupu skipasÛ (platí pro v‰echny zájezdy)
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Ubytování pro zájezdy do severních Dolomit

Spoleãnost DOLOMITI SUPERSKI sdruÏila pfied lety 12 stfiedisek v nejrozsáhlej‰í lyÏafiskou oblast v Itálii, s celkovou
délkou tratí pfies 1 200 km - Cortina d'Ampezzo, Kronplatz, Alta Badia, Val Gardena, Val di Fassa, Arabba/
Marmolada, Helm, Val di Fiemme, San Martino di Castrozza, Eisacktal (Plose/Gitschberg/Jochtal), Tre valli
a Civetta. Spoleãnost nabízí skipas DOLOMITI SUPERSKI (DS), kter˘ umoÏÀuje lyÏování v celé oblasti. Tento

skipas kupujeme u zájezdÛ do Val di Fassa v pobytov˘ch dnech jako vícedenní, nebo jako jednodenní pro náv‰tûvu Sella rondy ze
severních Dolomit. Sella Ronda je oblíben˘ panoramatick˘ lyÏafisk˘ okruh kolem masivu Sella po ãtyfiech propojen˘ch stfiediscích Val
Gardena, Alta Badia, Arabba a Val di Fassa. Uveden˘m smûrem (po smûru hodinov˘ch ruãiãek) se jedná o oranÏovou trasu (cca 26 km
sjezdovek), v opaãném smûru pak o zelenou trasu (cca 22 km sjezdovek). Nejvût‰ím lákadlem jsou v˘hledy na nejkrásnûj‰í vrcholy
Dolomit: na Marmoladu, Piz Boe, Sasso Lungo nebo Civettu. Hlavní trasa je vedena nejãastûji po mírnûj‰ích modr˘ch a ãerven˘ch
tratích, ãasto jen pfiejezdov˘ch cestách. Náv‰tûvu Sella rondy je moÏno "vylep‰it" zajíÏìkami na ãerné sjezdovky v Arabbû, St. Christinû
ãi La Ville, pfiípadnû na Marmoladu. Více ãasu na prolyÏování oblasti s vice neÏ 400 km tratí poskytují zájezdy do Val di Fassa.

Informace o DOLOMITI SUPERSKI (DS) a okruhu SELLA RONDA

Penziony a hotely v JiÏním Tyrolsku jsou známy svou pohostinností a rodinnou atmosférou. Také proto je v této oblíbené oblasti na‰e
nabídka ubytování nej‰ir‰í a to v rÛzn˘ch cenov˘ch kategoriích. Stravování je vÏdy formou domácí tyrolské POLOPENZE pfiipravované
majiteli penzionÛ. V˘jimku tvofií apartmány v Alta Badii. V cenû jsou vût‰inou 2- a 3-lÛÏkové pokoje, se slevou i 4-lÛÏkové pokoje,
1-lÛÏkové za pfiíplatek. Pro porovnání cenové úrovnû penzionÛ a hotelÛ uvádíme ceny za 4-denní zájezd. 

K - hotel SENONER - Spinges
poloha: velmi pûkn˘, kompletnû zrekonstruovan˘ hotel (vãetnû dependance) 12 km od Brixenu • ubytování: v cenû nové 2- a 3-lÛÏ.
pokoje, sleva 300,-Kã/noc pro 4. lÛÏko • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát • veãerní vyÏití: bar, bazén

bazén

A - hotel MOSERHOF - Terenten
poloha: Terenten, 12 km od Brunecku • ubytování: 2-lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím a TV, nûkolik 3-lÛÏ. pokojÛ a jeden 4-lÛÏkov˘
polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, zákusek, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, bazén

bazén

Bruneck: www.cron4.it
Brixen: www.acquarena.com

mapa
na str. 15

Program zájezdÛ se li‰í podle zpÛsobu pfiepravy smûrem tam a polohy ubytování vÛãi skiareálu.
Odjezd busu veãer, jízda pfies noc: první lyÏování následuje po noãní jízdû, moÏnost pfievleãení v ubytovací kapacitû podle destinací.
Odjezd busu ráno nebo kolem poledne, jízda pfies den: lyÏuje se aÏ po prvním noclehu, poãet dnÛ lyÏování je roven poãtu noclehÛ.
Ubytování ve stfiedisku: ubytovací kapacity jsou buì v pû‰í vzdálenosti od sjezdovek, nebo se vyuÏívá místní skibus, pfiípadnû hotelov˘
minibus, skipas se kupuje vût‰inou na cel˘ pobyt.
Ubytování mimo skiareály: na areály se dojíÏdí z místa ubytování busem CK, kter˘ zÛstává se zájezdem, lyÏuje se tedy témûfi kaÏd˘ den
na jiném lyÏafiském areálu podle stanoveného programu a kaÏd˘ den se také kupuje jednodenní skipas na pfiíslu‰n˘ areál.

Skipasy: skipas je uveden u vût‰iny zájezdÛ zvlá‰È, u nûkter˘ch destinací (Tonale, Folgaria, Paganella a pfiedvánoãní akce) je zahrnut do ceny
zájezdu. Pokud je cena skipasu uvedena zvlá‰È, hradí se skipasy aÏ na zájezdu v euro (ve ·v˘carsku v CHF), pfiíslu‰n˘ obnos si úãastníci
vezou v hotovosti s sebou a na zájezdu jej pfiedají prÛvodci CK, kter˘ pak zakoupí skipasy pro v‰echny úãastníky za na‰e skupinové
smluvní ceny. Uvedená cena skipasu je souãtem cen za v‰echny dny lyÏování podle programu zájezdu a platí pro dospûlé. Ceny jsou
stanoveny jako pfiedbûÏné a mohou doznat je‰tû nepatrn˘ch zmûn. KaÏd˘ úãastník zájezdu má právo zakoupit skipasy prostfiednictvím
prÛvodce CK a je pak povinen uhradit prÛvodci celkovou cenu skipasu danou souãtem skuteãn˘ch nákupních cen jednotliv˘ch skipasÛ.
Na nûkter˘ch areálech se k cenû pfiipoãítává vratná kauce, kterou klient obdrÏí v pokladnû pfii navrácení skipasu zpût.

Slevy skipasÛ pro dûti, juniory a seniory: pro znaãnou rozmanitost slev na jednotliv˘ch areálech uvádíme pouze ceny pro dospûlé,
pfiibliÏná v˘‰e slevy pro ostatní kategorie je uvedena v procentech z tûchto cen, pfiesné ceny jsou postupnû zvefiejÀovány na www.ck-vikend.cz.

Skipas pro dûti zdarma: Vût‰ina skiareálÛ poskytuje ke skipasu rodiãe skipas zdarma, obvykle pro dûti do 8 let. V oblasti DOLOMITI
SUPERSKI a SKIRAMA DOLOMITI je hranice 1.12.2010. Pro LIVIGNO je podmínka minimálnû tfiídenní skipas a rok narození 2011.
Nûkteré areály poskytují speciální dûtské tarify.



I - penzion HOHENBICHEL - Terenten
poloha: penzion v tyrolské vesnici Terenten-Marga, 12 km od Brunecku • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím,
nûkolik 4-lÛÏkov˘ch pokojÛ se slevou 300,-Kã/pokoj a noc • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: polévka/pfiedkrm, hl. jídlo, salát/zákusek
veãerní vyÏití: pizzerie - bar, zvlá‰È malá spoleãenská místnost s moÏností konzumace zakoupen˘ch i vlastních nápojÛ
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E - penzion AUERHOF - Natz
v roce 2014 celkovû velmi pûknû zrekonstruovan˘ penzion • poloha: tyrolská vesnice Natz, Brixen 8 km • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové
pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji • polopenze: snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hlavní
jídlo, zákusek, salát • veãerní vyÏití: bar s prodejem nápojÛ, podniky v Natzu, sauna (15 euro pro cca 6 osob), herna

F - penzion MOARHOF - Rodeneck
cenovû pfiízniv˘ venkovsk˘ penzion s hospodáfistvím a v˘born˘m domácím stravováním • poloha: tyrolská vesnice Rodeneck, 15 km od
Brixenu • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, nûkolik 4-lÛÏkov˘ch pokojÛ se slevou 300,-Kã/pokoj a noc
polopenze: snídanû: bufet, veãefie: polévka, hl. jídlo, salát • veãerní vyÏití: spoleãenská místnost s moÏností konzumace vlastních nápojÛ

sauna

H - penzion BAUMGARTNER - Natz
poloha: tyrolská vesnice Natz, 8 km od Brixenu • ubytování: hlavní budova s jídelnou a hernou, ãást novûj‰ích pokojÛ ve vedlej‰í
budovû vzdálené 100 m, v cenû 2- a 3-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji
polopenze: snídanû: bufet, veãefie: polévka/pfiedkrm, hlavní jídlo • veãerní vyÏití: herna, moÏnost konzumace zakoupen˘ch i vlast. nápojÛ

D - penzion LEIERHOF - Rodeneck
cenovû pfiízniv˘ venkovsk˘ penzion s hospodáfistvím a domácím tyrolsk˘m stravováním • poloha: tyrolská vesnice Rodeneck, 15 km od
Brixenu • ubytování: v cenû 3-, 4- a 5-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, nûkolik 2-lÛÏkov˘ch pokojÛ za pfiíplatek 100,-Kã/os. a noc
polopenze: snídanû, veãefie: polévka, hl. jídlo, salát • veãerní vyÏití: spoleãenská místnost s moÏností konzumace vlastních nápojÛ

Ubytování pro zájezdy do severních Dolomit                      pokraãování ze str. 7

Q - penzion SONNENHEIM - Kiens
poloha: velmi pûkn˘ penzion s dobrou polohou v tyrolské vesnici Kiens-Hofern, Bruneck 7 km, Kronplatz 9 km • ubytování: v cenû 2-
a 3-lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji • polopenze: snídanû: bufet, veãefie:
pfiedkrm, hl. jídlo, zákusek, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, malá spoleãenská místnost, nové wellness centrum v cenû pobytu

wellness
centrum

J - penzion BIRKENBRUNN- Natz
velmi pûknû zafiízen˘ penzion hotelové úrovnû • poloha: tyrolská vesnice Natz, 8 km od Brixenu • ubytování: v cenû 2- a 3-lÛÏkové
pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, sleva 300,-Kã/noc pro 4. osobu ve ãtyfilÛÏkovém pokoji, jednolÛÏkové pokoje za pfiíplatek • polopenze:
snídanû, veãefie: polévka, hlavní jídlo, salát/zákusek • veãerní vyÏití: bar s prodejem nápojÛ, spoleãenská místnost

AB - apartmány ALTA BADIA - La Villa 2x
poloha: La Villa, lanovka Gardenacia 50 m, centrum mûsta 100 m • ubytování: apartmánov˘ dÛm + nûkolik apartmánÛ v sousedství
do vzd. 100 m, v cenû typ BILO 3 a TRILO 5, ostatní typologie se slevou nebo pfiíplatkem (info v CK nebo na www.ck-vikend.cz)
stravování: vlastní, restarace a obchody v okolí • veãerní vyÏití: kavárna pfiímo v domû, vefiejn˘ bazén 100 m od domu
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Speikboden Sp
950 - 2450 m n.m. 20 km

2 km 6 km 12 km

Klausberg Kl
1052 - 2510 m n.m. 22 km

3 km 12 km 7 km

Helm - Rotwand He
1068 - 2200 m n.m. 85 km

11 km 39 km 35 km

Kronplatz Kr
950 - 2275 m n.m. 116 km

20 km 33 km 63 km

Plose Pl
1067 - 2550 m n.m. 43 km

9 km 26 km 8 km

Jochtal Jo
1354 - 2100 m n.m. 21 km

5 km 9 km 7 km

Gitschberg Gi
1410 - 2510 m n.m. 22 km

0 km 15 km 7 km

Sella ronda - info na stranû 6 a 15

Alta Badia AB
1324 - 2778 m n.m. 130 km

7 km 53 km 70 km

Val Gardena VG
1060 - 2520 m n.m. 175 km

25 km 100 km 50 km

PF

Stubaier Gletscher SG
1780 - 3200 m n.m. 88 km

10 km 36 km 42 kmAB

Eisacktal

Ratschings (bez vyobrazení) Ra
1300 - 2100 m n.m. 25 km

2 km 18 km 15 km

OB

OB

Nová kabinová 
lanovka



hotel GIGLIO ROSSO - Pescul
poloha: Selva di Cadore - Pescul, 350 m od od lanovky • ubytování: v cenû 2-lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím • slevy: pfiist˘lka
(3. nebo 4. lÛÏko - palanda) sleva 200,-Kã/noc • stravování: italská polopenze – snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hlavní jídlo, salát,
desert • veãerní vyÏití: sauna, hydromasáÏní bazének, dále hotelov˘ bar, spoleãenská místnost

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

CB 229 pá 8.3. st 13.3. 4 4x Civetta 168 7 400 7250 / 6500 / 5000 Podûbrady(+100)-Praha

CB 256 út 12.3. ne 17.3. 4/4 4x Civetta 168 8 800 8600 / 7600 / 5600 MB(+100)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Barance:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a   0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 800 Kã/noc a skipas zdarma

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

CG 21 st 23.1. po 28.1. 4/4 4x Civetta 152 6 800 6600 / 5600 / 4800 Praha - PlzeÀ

CG 30 ne 27.1. so 2.2. 5/5 4x Civetta, 1x AB 198 7 800 7550 / 6300 / 5300 Praha - PlzeÀ

CG 66 út 5.2. ne 10.2. 4/4 4x Civetta 168 7 400 7200 / 6200 / 5400 Praha - Bene‰ov - âB

CG 126 so 16.2. ãt 21.2. 4/4 4x Civetta 168 7 400 7200 / 6200 / 5400 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Giglio Rosso:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a   0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

CA 131 so 16.2. pá 22.2. 5/5 5x Civetta 202 8 600 8350 / 7100 / 6100 Praha - PlzeÀ

CA 171 po 25.2. ne 3.3. 5/5 5x Civetta 202 8 600 8350 / 7100 / 6100 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Alpen Rose:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a   0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma
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CIVETTA
Civetta Ci

979 - 2100 m n.m. 80 km
6 km 42 km 32 kmCIVETTACIVETTA

Skiareál Civetta patfií u na‰ich klientÛ k velmi oblíben˘m stfiediskÛm. Je urãeno pfiedev‰ím pro strávení poklidné lyÏafiské dovolené,
daleko od zaplnûn˘ch svahÛ centrální oblasti kolem Sella rondy. Program nûkter˘ch zájezdÛ je zpestfien o dal‰í areály, vût‰ina
zájezdÛ je v‰ak jiÏ plnû pobytov˘ch, s lyÏovánám jen na Civettû bez dojíÏdûní. Ubytování je v hotelech s polopenzí.

wellness
centrum hotel BARANCE - Alleghe

poloha: komfortní hotel v Alleghe, 1 km od od lanovky na Civettu, doprava na Civettu hotelov˘m minibusem kdykoliv • ubytování: v cenû
2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím, 4-lÛÏkov˘ pokoj (palanda) se slevou 400,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: polopenze
– snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert • veãerní vyÏití: bazén, sauna, whirpool, dále hotelov˘ bar, podniky v Alleghe

bazén sauna

hotel ALPEN ROSE - Alleghe    
poloha: centrum Alleghe, doprava k lanovce hotelov˘m mikrobusem • ubytování: novû vybavené 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl. pfiísl. a TV,
4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: it. polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert

CA

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc (u zájezdu 4/4 nebo 5/5 odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie)
2. den: lyÏování, veãer ubytování • 3., 4. (5.) den: lyÏování • 5. (6.) den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzi, lÛÏkoviny, ruãníky, spotfiebu energií, záv. úklid, taxu a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, cest. poji‰tûní osob
pobytová taxa: cca 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

SKIPASY
info str.6

CG

Alta Badia - na stranû 10 AB
Pellegrino - na stranû 19 PeHOTELY U SJEZDOVEK •   VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI •   VA·E OBLÍBENÉ ST¤EDISKO •   REZERVUJTE VâAS

SLEVA 400 Kã/os.
do 15.10.18

CP

Nav˘‰ení kapacity: novû zrekonstruované pokoje v penzionu Lorenzini 100 m od lanovky.



program zájezdÛ s jízdou pfies noc (4 denní): 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc • 2. den: pfievléknutí v hotelu, malá snídanû,
lyÏování, veãer ubytování, veãefie 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

program zájezdÛ s jízdou pfies den (4/4): 1. den: odjezd z âR ráno, jízda pfies den, veãer ubytování, veãefie • 2., 3., 4. den: lyÏování
5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

skipas: cena platí pro 4denní skipas Dolomiti Superski (propojená stfiediska Val di Fassa, Val Gardena, Alta Badia, Arabba a Marmolada).
Seniofii 189 EUR, juniofii 148 EUR, dûti obdrÏí ke skipasu rodiãe skipas zdarma. Alternativnû lze zakoupit skipas Val di Fassa (cca -10%)

doprava na lyÏování: zastávka skibusov˘ch linek je pfied hotelem, jízdenky zakoupíte v hotelu, cena 6 EUR na 3-7 dnÛ

cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

hotel SANTA MARIA - Penia di Canazei
poloha: Penia di Canazei, 500 m od lanovky na Ciampac a 350 m od nové kabiny na Belvedere, stanice skibusu 100 m od hotelu
ubytování: v cenû pokoje s vl. pfiísl. pro 2 aÏ 3 osoby • slevy: 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská
polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hlavní jídlo, salát, zákusek • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, podniky v Canazei
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Val di Fassa

Val di Fassa
1200 - 2640 m n.m. 145 km

14 km 98 km 33 km

Oblast Val di Fassa je souãástí okruhu Sella ronda, kter˘ se nachází v samém srdci Dolomit a spojuje dal‰í vûhlasné areály
Val Gardena, Alta Badia a Arabba vãetnû Marmolady. Na skipas Dolomiti Superski lze tak prolyÏovat pfies 500 km vzájemnû propojen˘ch
tratí, a to v‰e v malebné kulise pfiekrásn˘ch centrálních Dolomit. V‰echny zájezdy jsou zcela pobytové, jen s lyÏováním v oblasti Sella
a jsou vhodné i pro rodiny s dûtmi. Osvûdãen˘ hotel Santa Maria je ve velmi dobrém pomûru kvalita/cena.

VAL DI FASSA / SELLA RONDAVAL DI FASSA / SELLA RONDA

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

X 124 pá 15.2. st 20.2. 4 4x Fassa-Sella 210 6 200 6050 / 5300 / 4700 Praha - âB

X 139 út 19.2. ne 24.2. 4/4 4x Fassa-Sella 210 7 400 7200 / 6200 / 5400 Kolín(+100)-Praha-PlzeÀ

X 157 pá 22.2. st 27.2. 4 4x Fassa-Sella 210 6 200 6050 / 5300 / 4700 HK(+200)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Santa Maria:   

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a 10% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

SKIPASY
info str.6

Sella ronda - na stranû 6

Marmolada

Arabba

Alta BadiaAlpe di Siusi

Val di Fassa

X

X

Val Gardena

Pelegrino Alpe Lusia

AB

SLEVA 400 Kã/os.
do 15.10.18

HOTEL U SJEZDOVEK •   NEJ·IR·Í NABÍDKA LYÎOVÁNÍ - P¤ES 500 KM SJEZDOVEK •   SKIPAS DOLOMITI SUPERSKI



ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

M 54 ne 3.2. pá 8.2. 4/4 4x San Martino 162 8 200 8000 / 7000 / 5000 Praha - PlzeÀ

M 72 st 6.2. po 11.2. 4 3x San Martino, 1x AL 162 6 900 6750 / 6000 / 4500 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Jolanda:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a  0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

W 85 pá 8.2. st 13.2. 4 4x Val di Fiemme 168 6 200 6050 / 5300 / 4700 Praha - PlzeÀ

W 195 pá 1.3. út 5.3. 3 AL,Pe,SL 126 4 900 4800 / 4300 / 3900 Praha - PlzeÀ

W 203 po 4.3. ne 10.3. 5/5 4x Fiemme, 1x Pe 228 8 600 8350 / 7100 / 6100 Kladno - Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Plank:

W

M

San Martino SMa
1400 - 2345 mnm 52 km

13 km 32 km 7 km

Passo Rolle

Ski Center Latemar SL
1550 - 2500 mnm 50 km

2 km 37 km 11 km

Alpe Cermis AC
1300 - 2250 mnm 25 km

4 km 10 km 11 km

Ski Center Latemar

Alpe Cermis

Passo Rolle
Alpe Lusia

Val di Fiemme

Passo Rolle
1874 - 2220 mnm 8 km

1 km 3 km 4 km

San Pellegrino (str. 19) Pe
1918 - 2545 m n.m. 70 km

9 km 42 km 20 km

Alpe Lusia (str. 19) AL
1378 - 2517 m n.m. 27 km

4 km 11 km 12 km

San Martino di Castrozza

SKIBUS

SLEVA 400 Kã/os.
do 15.10.18

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a  0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

SAN MARTINO: NejjiÏnûji poloÏené stfiedisko ze skupiny Dolomiti Superski je ménû známé a neprávem opomíjené. DÛvodem k náv‰tûvû
je 60 km vÏdy perfektnû upraven˘ch tratí vãetnû vysoko poloÏeného a liduprázdného Passo Rolle a také samotné San Martino, mûsteãko
plné obchodÛ a restaurací s pfiekrásnou kulisou okolních hor. Hotel Plank poskytuje komfortní ubytování s v˘bornou polopenzí.
VAL DI FIEMME: sousední stfiedisko je naopak ãesk˘m lyÏafiÛm velmi známé, k dispozici jsou skvûlé sjezdovky v ãástech Ski Center
Latemar a Alpe Cermis, ke kter˘m lze na skipas Val di Fiemme je‰tû nav‰tívit nedaleké stfiedisko Alpe Lusia, celkem je k dispozici
pfies 100 km tratí. V nûkter˘ch zájezdech vyjedeme busem také na sousední Passo Pellegrino (nutn˘ roz‰ífien˘ skipas Fiemme
nebo samostatn˘ skipas Pellegrino). Osvûdãen˘ hotel Jolanda má dobrou polohu a stanici skibusu pfiímo pfied domem.

OBLÍBENÉ HOTELY S WELLNESS •   DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ SKIBUSEM •   VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI

hotel JOLANDA - Ziano di Fiemme
poloha: stanice skibusu pfied hotelem • ubytování: v cenû 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl. pfiísl. a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc
pro 4. os. • stravování: polopenze - snídanû bufet, veãefie v˘bûr z menu • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, sauna, turecké láznû a hydromasáÏe

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, u San Martina ráno pfievléknutí v hotelu • u zájezdÛ 4/4 nebo 5/5: odjezd
ráno, jízda pfies den • 2., 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, moÏnost pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. den: návrat ráno

cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 2,0 EUR/den (do 14 let zdarma), u Val di Fiemme obsahuje téÏ jízdenky na skibus, hradí se na místû v hotovosti

SAN MARTINO DI CASTROZZA
VAL DI FIEMME

SAN MARTINO DI CASTROZZA
VAL DI FIEMME

wellness
centrum

hotel PLANK - San Martino
poloha: San Martino di Castrozza, centrum mûsta 500 m, sjezdovka Ces 450 m, stanice skibusu pfied hotelem • ubytování: v cenû
2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl. pfiíslu‰enstvím a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze
- snídanû bufet, veãefie v˘bûr z menu • veãerní vyÏití: podniky v San Martinu, hotelov˘ bar, sauna za poplatek cca 5 euro

wellness
centrum

SKIPASY
info str.6
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Po loÀské premiéfie roz‰ifiujeme nabídku pobytov˘ch zájezdÛ do stfiediska Alpe Lusia / San Pellegrino (dfiíve Trevalli). V ãásti
Pellegrino nás ãeká 70 km sjezdovek, vãetnû nového "padáku" La Volata z Col Margherity. V rámci skipasu je moÏno skibusem nav-
‰tívit sousední areál Alpe Lusia (27 km sjezdovek). V obou ãástech najdeme sjezdovky v‰ech obtíÏností, obsluhované moderními
sedaãkami s kryty nebo kabinkami. Kromû prosincového termínu jsou v cenû zájezdu i obûdy v hotelu!

SAN PELLEGRINO

1918
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SAN PELLEGRINO
SAN PELLEGRINO

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno pfievléknutí v hotelu, lyÏování, odp. ubytování, veãefie u zájezdÛ 4/4:
odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, lyÏování aÏ po prvním noclehu • 2., 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, pfievléknutí,
moÏnost sprchy a pfiedodjezdové veãefie (cca 5 Euro), jízda pfies noc • 6. den: návrat ráno

cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s uveden˘m stravováním, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob a u zájezdÛ PE 246 a PE 288 skipas
pobytová taxa: 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

wellness
centrum

PE

Passo San Pellegrino 
1900 m n. m.

San Pellegrino
1918 - 2545 m n.m. 70 km

9 km 42 km 20 km

SKIPASY
info str.6

SAN PELLEGRINO

autobusové zájezdy - hotel Cristallo:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a   0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 500 Kã/noc a 20% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 900 Kã/noc a skipas zdarma

WELLNESS HOTEL U SJEZDOVEK •   VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI •   V CENù OBùDY!

Pellegrino 20.12.2017 - lyÏovali jsme pouze na man‰estru...

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

PE 276 pá 15.3. st 20.3. 4 4x Pellegrino/Lusia 156 7 800 7650 / 6900 / 5100 Praha - PlzeÀ

PE 288 út 19.3. ne 24.3. 4/4 4x Pellegrino/Lusia 150 9 200 9000 / 8000 / 5600 Praha - PlzeÀ

F A L C A D E

SLEVA 400 Kã/os.
do 15.10.18

hotel CRISTALLO - San Pellegrino
poloha: sjezdovka k lanovce Col Margherita 10 m, sjezdovka Fuciade pro návrat zpût 100 m, navíc k dispozici hotelov˘ miniskibus
pokoje: v cenû pokoje pro 2-3 osoby, 4lÛÏkov˘ pokoj (vÏdy pevná lÛÏka) se slevou 300,- Kã/noc • stravování – plná penze (v prosinci
jen polopenze): bohat˘ snídaÀov˘ bufet, obûdy formou bufetu (polévka, 2 „primi“, saláty, dezert), veãefie v˘bûr z menu, bohat˘ salátov˘
bufet, velk˘ v˘bûr desertÛ a ovoce • veãerní vyÏití: wellness – velká vífiivka, finská a turecká sauna, hudební veãery v tavernû

Alpe Lusia (bez vyobrazení)
1378 - 2517 m n.m. 27 km

4 km 11 km 12 km

Alpe Lusia 
skibusem 15 minut

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D nástupní trasa

PE 440 út 18.12. ne 23.12. 4 4x Pellegrino/Lusia 9 800 9650 /   8400 / 4800 Praha - PlzeÀ

PE 3 pá 11.1. st 16.1. 4 4x Pellegrino/Lusia 10 800 10650 /   9400 / 5500 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Cristallo - se skipasem v cenû:

S - senior narozen˘ do 30.11.53
J - junior nar. 1.12.02-30.11.10
D - dûti naroz. 1.12.10 a pozdûji



ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

U 50 pá 1.2. st 6.2. 4 4x Skiarea Campiglio 152 7 000 6850 / 6100 / 4600 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

U 69 út 5.2. ne 10.2. 4/4 4x Skiarea Campiglio 152 8 400 8200 / 7200 / 5200 Praha - Bene‰ov - âB

U 127 pá 15.2. st 20.2. 4 4x Skiarea Campiglio 152 7 200 7050 / 6300 / 4800 Praha - PlzeÀ

U 231 pá 8.3. st 13.3. 4 4x Skiarea Campiglio 152 7 000 6850 / 6100 / 4600 Praha - Pfiíbram - âB

autobusové zájezdy - hotel Fantelli:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a  0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 800 Kã/noc a skipas zdarma

hotel DELLA TORRE - Folgarida
poloha: Folgarida, 10 m od sjezdovky • pokoje: star‰í vybavení, 2- a 3-lÛÏ. pokoje s TV, 4-lÛÏ. pokoj se slevou 300,- Kã/noc pro 4. os.
stravování: polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salát • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, spoleãenská místnost

LyÏafiská oblast Skiarea Campiglio zahrnuje tfii navzájem propojená stfiediska Marilleva-Folgarida, Madonna di Campiglio a Pinzolo.
Skipas Skiarea Campiglio platí na v‰ech 150 km sjezdovek. K dispozici jsou 3 ubytovací kapacity. Hotel Fantelli ve Folgaridû je
vzdálen˘ 100 m od sjezdovek, star‰í hotel Della Torre pouh˘ch 10 m od sjezdovek. Zájezdy do hotelu Bellavista v Pinzolu najdete na
www.ck-vikend.cz. Oblast je pokryta spolehliv˘m systémem technického zasnûÏování a vyniká moderním pfiepravním zafiízením.

SKIAREA CAMPIGLIO
VAL DI SOLE / VAL RENDENA
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program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno v hotelu pfievléknutí a malá snídanû, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, první den lyÏování aÏ po prvním noclehu
2., 3., (4.) den: lyÏování • 4., (5.) den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 5., (6.) den: návrat ráno

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, taxu a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob, platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci
pobytová taxa: 1,5 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

hotel FANTELLI - Folgarida
poloha: Folgarida, 100 m od sjezdovky • pokoje: pûkné 2- a 3-lÛÏ. pokoje s TV, 4-lÛÏ. pokoj se slevou 400,- Kã/noc pro 4. osobu
stravování: polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salát • veãerní vyÏití: bar, sauna, hydromasáÏní bazének

P

Marilleva - Folgarida
920 - 2180 m n.m. 50 km

7 km 18 km 25 km

Pinzolo
787 - 2100 m n.m. 32 km

6 km 21 km 5 km

Madonna
Pinzolo

Marilleva
Folgarida

SKIPASY
info str.6

SKIAREA CAMPIGLIO
VAL DI SOLE / VAL RENDENA

Madonna di Campiglio MC
1500 - 2445 m n.m. 70 km

10 km 30 km 30 km

Skiarea Campiglio
150 km sjezdovek Pinzolo - Madonna - Marilleva - Folgarida

U

wellness
centrum

HOTELY P¤ÍMO U SJEZDOVEK •   VHODNÉ PRO RODINY S DùTMI •   150 KM PROPOJEN¯CH SJEZDOVEK

SLEVA 400 Kã/os.
do 15.10.18

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

R 4 pá 11.1. st 16.1. 4 4x Skiarea Campiglio 140 5 600 5450 / 4700 / 4100 Praha - PlzeÀ

R 7 út 15.1. ne 20.1. 4/4 4x Skiarea Campiglio 140 6 800 6600 / 5600 / 4800 Praha - PlzeÀ

R 90 pá 8.2. st 13.2. 4 4x Skiarea Campiglio 152 6 200 6050 / 5300 / 4700 Praha - PlzeÀ

R 290 út 19.3. ne 24.3. 4/4 4x Skiarea Campiglio 140 6 800 6600 / 5600 / 4800 Jihlava(+100)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Della Torre:

S - senior nar. do 30.11.53 - sleva   50 Kã/noc a  0% na skipas
J - jun. nar. 1.12.02-30.11.10 - sleva 300 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.12.10 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

R



CHALET SUPERIOR 2 a 3 osoby základní cena
4 osoby sleva 300 Kã / pokoj a noc

MOUNTAIN SUITE 2 osoby pfiíplatek 400 Kã / os. a noc
3 a 4 osoby základní cena

Pobytové zájezdy do oblíbeného stfiediska nabízejí sjezdovky v‰ech druhÛ a obtíÏností, od ‰irok˘ch modr˘ch plání pfies sportovnû ladûné
lesní prÛseky aÏ po vysoko poloÏen˘ ledovec Presena a ãern˘ padák Paradiso. Ubytování poskytují hotely u sjezdovek Bezzi a La Roccia
s velmi pfiátelskou atmosférou a v˘bornou kuchyní. Pfii ranním pfiíjezdu vás ãeká malá pfiíjezdová snídanû a moÏnost pfievléknutí
v hotelu. Hotel Bezzi provedl v roce 2017 pfiestavbu 2. a 3. patra, kde vzniklo nûkolik moderních a prostorn˘ch pokojÛ Moutain suite.

PONTE DI LEGNO / TONALE
ADAMELLOSKI
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program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno v hotelu malá snídanû a pfievléknutí, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie • 2., 3. (4., 5.) den: lyÏování • 4. (5., 6.) den: lyÏování, pfievléknutí
a moÏnost pfiedodjezdové veãefie (cca 5 Euro), u Bezzi moÏnost sprchy (3 Euro), jízda pfies noc • 5. (6., 7.) den: návrat ráno

cena zahrnuje: skipas, dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob, vstup do wellness centra • pobytová taxa: není zatím zavedena

hotel BEZZI - Tonale
poloha: 50 m od sjezdovek • pokoje: pro 2, 3, 4 osoby s vl. pfiíslu‰enstvím, vybavené TV • stravování: italská polopenze - snídanû: bufet,
veãefie - v˘bûr z menu: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, wellness (sauna, hydro masáÏe, whirpool) za poplatek

wellness
centrum

Z

ledovec Presena
Ponte di Legno

Temú

Tonale

Ponte di Legno / Tonale
1155 - 3016 m n.m. 100 km

10 km 60 km 30 km

SKIPASY
info str.6

PONTE DI LEGNO / TONALE
ADAMELLOSKI

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D nástupní trasa

Z 8 út 15.1. ne 20.1. 4/4 4x AdamelloSki 11 200 11000 /   9200 / 5200 Praha - PlzeÀ

Z 44 ãt 31.1. po 4.2. 3 3x AdamelloSki 9 200 9100 /   7600 / 4700 Praha - PlzeÀ

Z 57 ne 3.2. pá 8.2. 4/4 4x AdamelloSki 12 800 12600 / 10900 / 6000 Praha - PlzeÀ

Z 76 ãt 7.2. út 12.2. 4/4 4x AdamelloSki 12 800 12600 / 10900 / 6000 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Bezzi:

S - senior narozen˘ do 30.11.53
J - junior nar. 1.12.02-30.11.10
D - dûti naroz. 1.12.10 a pozdûji

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D nástupní trasa

LR 406 út 11.12. ne 16.12. 4 4x AdamelloSki 7 900 7750 /   7000 / 3800 Praha - PlzeÀ

LR 430 pá 14.12. út 18.12. 3 3x AdamelloSki 6 900 6800 /   6300 / 4000 Praha - PlzeÀ

LR 164 pá 22.2. st 27.2. 4 4x AdamelloSki 10 600 10450 /   9000 / 4600 HK(+200)-Praha-PlzeÀ

LR 184 út 26.2. ne 3.3. 4/4 4x AdamelloSki 11 800 11600 /   9900 / 5000 HK(+200)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel La Roccia:

S - senior narozen˘ do 30.11.53
J - junior nar. 1.12.02-30.11.10
D - dûti naroz. 1.12.10 a pozdûji

P¤ÍMO U SJEZDOVEK •   VHODNÉ I PRO RODINY S DùTMI •   SKVùLÉ CENY VâETNù SKIPASU •   VA·E OBLÍBENÉ ST¤EDISKO

ALPIN DELUXE 2 a 3 osoby základní cena
4 osoby sleva 300 Kã / pokoj a noc

LR

hotel LA ROCCIA - Tonale
poloha: 150 m od mezistanice lanovky Tonale-Ponte • pokoje: pro 2, 3, 4 osoby s vl. pfiíslu‰enstvím, vybavené TV • stravování: italská
polopenze - snídanû: bufet, veãefie - v˘bûr z menu: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, malá spoleãenská místnost



Paganella patfií k men‰ím stfiediskÛm, nabízí „jen“ 35 km sjezdovek, osloví tak zejména rodiny s dûtmi. LyÏafisky v‰ak pfiíjemnû
pfiekvapí i pokroãilé lyÏafie – pfiev˘‰ení pfies 1 km, severní orientace svahÛ, dokonalé 100% umûlé zasnûÏování a zejména
modernizovaná pfiepravní zafiízení. Sjezdovky jsou vesmûs stfiední nároãnosti. Dobrá je také dopravní dostupnost, jen posledních
pár km je mimo dálnici. Ubytování nabízíme v hotelu Negresco s velmi pfiátelskou atmosférou, blízko centra Andala, 350 m od
lanovky. Stanice skibusu je 50 m od hotelu, skibus jezdí cel˘ den kaÏd˘ch 30 minut. Andalo je pûkné turistické mûsteãko s obchody
a bary. Pro polyÏafiskou relaxaci doporuãujeme nav‰tívit nedalek˘ vefiejn˘ bazén AcquaIN.

PAGANELLA
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program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc, ráno moÏnost pfievléknutí v hotelu, lyÏování, odp. ubytování, veãefie
u zájezdÛ 3/3 nebo 4/4: odjezd ráno, jízda pfies den, ubytování, veãefie, lyÏování aÏ po prvním noclehu • 2., 3. (4.) den: lyÏování
4. (5.) den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 5. (6.) den: návrat ráno

cena zahrnuje: skipas, dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 2,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

hotel NEGRESCO - Andalo
poloha: 350 m od lanovky, skibus 50 m • pokoje: 2- a 3-lÛÏ. s TV, 4-lÛÏ. pokoj se slevou 300,- Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská
polopenze - snídanû: bufet, veãefie: pfiedkrm, hl. jídlo, desert, salátov˘ bufet • veãerní vyÏití: bar, wellness, vefiejn˘ bazén AcquaIN 150 m

PN

Paganella Pa
1040 - 2125 m n.m. 35 km

1 km 22 km 12 km

SKIPASY
info str.6

PAGANELLA

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D nástupní trasa

PN 428 pá 14.12. út 18.12. 3/3* 3x Paganella 7 200 7050 /   5900 / 3200 Praha - PlzeÀ

PN 189 st 27.2. ne 3.3. 3 3x Paganella 6 900 6800 /  5700 / 3100 Praha - PlzeÀ

PN 211 út 5.3. ne 10.3. 4/4 4x Paganella 9 900 9700 /   8100 / 4300 Kolín(+100)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Negresco (dal‰í zájezdy na www.ck-vikend.cz):

S - senior narozen˘ do 30.11.53
J - junior nar. 1.12.02-30.11.10
D - dûti naroz. 1.12.10 a pozdûji

A N D A L O

F A I
WELLNESS HOTEL •   DOPORUâUJEME I PRO RODINY S DùTMI •   SKVùLÉ CENY VâETNù SKIPASU POKRAâUJÍ

wellness
centrum



sauna

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály cena vãetnû skipasu (Kã) S / J / D nástupní trasa

FF 427 pá 14.12. st 19.12. 4 4x Folgaria 7 600 7450 / 6800 / 3600 Praha - PlzeÀ

FF 48 pá 1.2. st 6.2. 4 4x Folgaria 8 800 8650 / 7200 / 4000 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

FF 67 út 5.2. ne 10.2. 4/4 4x Folgaria 9 900 9700 / 8000 / 4200 Praha - PlzeÀ

FF 159 pá 22.2. st 27.2. 4 4x Folgaria 8 800 8650 / 7200 / 4000 Praha - PlzeÀ

FF 198 pá 1.3. st 6.3. 4 4x Folgaria 8 800 8650 / 7200 / 4000 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Monte Maggio (hotel Martinella viz. www.ck-vikend.cz):

S - senior narozen˘ do 30.11.53
J - junior nar. 1.12.02-30.11.10
D - dûti naroz. 1.12.10 a pozdûji
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Folgaria Fiorentini
1180 - 1850 m n.m. 74 km

6 km 32 km 36 kmFOLGARIAFOLGARIA

Italské stfiedisko Folgaria nabízí 74 km sjezdovek se 100% umûl˘m zasnûÏováním. VÏdy perfektnû upravené tratû jsou vût‰inou stfiední
nároãnosti, ve v‰ední dny témûfi liduprázdné. Stfiedisko tak osloví nejen vyznavaãe poklidné lyÏafiské dovolené, ale i rodiny s dûtmi.
Hotely jsou pfiímo u sjezdovek. Zájezdy se prodávají se skipasem zahrnut˘m v cenû, s velmi v˘hodn˘mi cenami zejména pro dûti.

hotel MONTE MAGGIO - Fondo Grande   
poloha: Folgaria - lokalita Fondo Grande, 10 m od sjezdovky • ubytování: v cenû pokoje s vl. pfiísl. pro 2 aÏ 3 osoby • slevy: 4-lÛÏkov˘
pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze - snídanû formou bufetu, veãefie obvykle téÏ formou bufetu

FF

program zájezdÛ: 1. den: odjezd veãer, jízda pfies noc, ráno pfievléknutí v hotelu, pfiíjezdová snídanû (u zájezdu 4/4 odjezd ráno, jízda pfies den)
2., 3., 4. den: lyÏování • 5. den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, moÏnost pfiedodjezdové veãefie za 5 EUR jízda pfies noc • 6. den: návrat ráno

cena zahrnuje: skipas, dopravu busem, ubytování, lÛÏkoviny, ruãníky, spotfiebu energií, závûreãn˘ úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 2,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti

SKIPASY
info str.6

FM

hotel MARTINELLA - Serrada
poloha:Serrada, lanovka a dûtsk˘ park s pojízdn˘m kobercem 10 m • ubytování: v cenû 2- a 3- lÛÏk. pokoje s vl. pfiísl., 4-lÛÏk. se slevou 100,-Kã/noc
pro 4. osobu • stravování: polopenze – snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert • veãerní vyÏití: sauna (cca 5 EUR), bar

P¤ÍMO U SJEZDOVEK • DOPORUâUJEME I PRO RODINY S DùTMI • SKVùLÉ CENY VâETNù SKIPASU POKRAâUJÍ

Lavarone

Fiorentini
Folgaria



ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

V 9 út 15.1. ne 20.1. 4/4 4x Livigno 150 7 400 7200 / 6200 / 5400 Praha - PlzeÀ

V 14 pá 18.1. st 23.1. 4 4x Livigno 150 6 400 6250 / 5500 / 4900 Praha - PlzeÀ

V 51 pá 1.2. st 6.2. 4 4x Livigno 175 7 000 6850 / 6100 / 5500 Praha - PlzeÀ

V 70 út 5.2. ne 10.2. 4/4 4x Livigno 175 8 200 8000 / 7000 / 6200 Praha - PlzeÀ

V 280 pá 15.3. út 19.3. 3 3x Livigno 134 5 400 5300 / 4800 / 4400 Praha - PlzeÀ

V 296 út 26.3. ne 31.3. 4/4 4x Livigno 162 7 900 7700 / 6700 / 5900 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy 
- hotel Silvestri:

S - senior nar. do 31.12.54 - sleva   50 Kã/noc a 15% na skipas
J - jun. nar. 1.1.03-31.12.10 - sleva 300 Kã/noc a 25% na skipas
D - dûti nar. 1.1.11 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc a skipas zdarma

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

B 94 pá 8.2. st 13.2. 4 Bo,SC,VD,Li 138 5 800 5650 / 5500 / 4900 Praha - PlzeÀ

B 130 pá 15.2. st 20.2. 4 Bo,SC,VD,Li 138 5 800 5650 / 5500 / 4900 Praha - PlzeÀ

B 166 pá 22.2. st 27.2. 4 Bo,SC,VD,Li 138 5 800 5650 / 5500 / 4900 Praha - PlzeÀ

B 201 pá 1.3. st 6.3. 4 Bo,SC,VD,Li 138 5 800 5650 / 5500 / 4900 Praha - PlzeÀ

B 214 út 5.3. ne 10.3. 4/4* Bo,SC,VD,Li 128 6 600 6400 / 6200 / 5400 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Castello:

S - senior nar. do 31.12.54 - sleva   50 Kã/noc a   5% na skipas
J - jun. nar. 1.1.03-31.12.10 - sleva 100 Kã/noc a 10% na skipas
D - dûti nar. 1.1.11 a pozdûji - sleva 300 Kã/noc, skipas viz. str. 6

LIVIGNO / BORMIO LIVIGNO / BORMIO
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Livigno Li
1800 - 2800 m n.m. 115 km

15 km 70 km 30 km

Bormio Bo
1200 - 3000 m n.m. 35 km

4 km 22 km 9 km

CaroselloMottolino

B

S. Caterina SC
1740 - 2740 m n.m. 30 km

9 km 18 km 3 km

Valdidentro VD
1340 - 2550 m n.m. 23 km

1 km 12 km 10 km

program zájezdÛ - Bormio: 1. den: odjezd veãer z âR, jízda pfies noc (u zájezdu 4/4 jízda pfies den) • 2. den: lyÏování, veãer ubytování,
veãefie 3., 4. (5.) den: lyÏování, doprava busem CK • 5. (6.) den: lyÏování v Livignu, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno

program zájezdÛ - Livigno: 1. den: odjezd veãer, jízda pfies noc, ráno v hotelu malá snídanû a pfievléknutí, lyÏování (u zájezdu 4/4 jízda
pfies den) •  2., 3., 4. (5.) den: lyÏování • 5. (6.) den: lyÏování, pfievléknutí v hotelu, jízda pfies noc • 6. (7.) den: návrat do âR ráno

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování v hotelu s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, záv. úklid a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy - hradí se v euro pfii zájezdu prÛvodci, cest. poji‰tûní osob
pobytová taxa: pro Bormio 1,0 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti, v Livignu není zavedena

SKIPASY
info str.6

Alta Valtellina - lyÏafiská oblast pro skuteãné znalce lyÏování. Oblast vyniká pfiedev‰ím ‰piãkov˘mi lyÏafisk˘mi terény - aÈ uÏ rozsáhl˘mi,
stfiednû prudk˘mi plánûmi Livigna, nebo neobvykle dlouh˘mi sjezdovkami s 1 800 metrov˘m pfiev˘‰ením v Bormiu. Zárukou lyÏování
na kvalitním snûhu je také náv‰tûva Santa Cateriny. Lákadlem je bezcelní zóna v Livignu, umoÏÀující v˘hodné nákupy. Pro zájezdy
s kombinovan˘m lyÏováním (Livigno, Bormio, Santa Caterina) je ubytování v hotelu s polopenzí nedaleko Bormia. Pro pobytové
zájezdy s lyÏováním jen v Livignu pak nabízíme hotel v centru Livigna, kter˘ má cca polovinu ubytovací kapacity v novû postavené
budovû - nové pokoje jsou k dispozici za pfiíplatek 200 Kã / os. a noc.

hotel CASTELLO - Bormio
poloha: italská horská vesnice San Antonio, Bormio 4 km, Santa Caterina 12 km • ubytování: v cenû 2- a 3- lÛÏkové pokoje
s vl. pfiíslu‰enstvím a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: italská polopenze - snídanû bufet, veãefie
pfiedkrm, hlavní jídlo, salát/desert • veãerní vyÏití: podniky v okolí, hotelov˘ bar, malá spoleãenská místnost (v recepci)

hotel SILVESTRI - Livigno /
poloha: centrum Livigna, skiareál Carosello 450 m, stanice skibusu 10 m • ubytování: v cenû jsou pÛvodní 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vl.
pfiíslu‰enstvím a TV, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu, nové pokoje za pfiíplatek 200,-Kã/os. a noc • stravování:
italská polopenze - snídanû bufet, veãefie pfiedkrm, hlavní jídlo, salát/desert • veãerní vyÏití: podniky v okolí, bar, spoleãenská místnost 

nové pokoje
+ 200 Kã/os. a noc

VA·E OBLÍBENÁ ST¤EDISKA •   V LIVIGNU DOPRAVA SKIBUSEM – V BORMIU BUSEM CK •   REZERVUJTE OPRAVDU VâAS



ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

SF 237 pá 8.3. st 13.3. 4 4x Val Senales 126 6 200 6050 / 5300 / 4700 PA(+200)-Praha-PlzeÀ

SF 260 út 12.3. ne 17.3. 4/4 4x Val Senales 126 7 200 7000 / 6000 / 5200 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - hotel Firn:

S - senior nar. do 31.12.58 - sleva   50 Kã/noc a  0% na skipas
J - jun. nar. 1.1.04-31.12.08 - sleva 300 Kã/noc a   30% na skipas
D - dûti nar. 1.1.09 a pozdûji - sleva 500 Kã/noc, skipas dle ceníku

ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

T 259 út 12.3. ne 17.3. 4/4 Su,VS,Su,Sch 125 5 200 5000 / 4800 / 4000 Praha - PlzeÀ

T 279 pá 15.3. st 20.3. 4 Na,Su,VS,Sch 132 4 800 4650 / 4500 / 3900 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - apartmány Latsch:

S - senior nar. do 31.12.58 - sleva   50 Kã/noc a  0% na skipas
J - jun. nar. 1.1.04-31.12.12 - sleva 100 Kã/noc a   30% na skipas
D - dûti nar. 1.1.13 a pozdûji - sleva 300 Kã/noc, skipas dle ceníku

apartmány LATSCH 2x
poloha: tyroské mûsto Latsch v údolí Vinschgau • ubytování: pûkné apartmány pro 2-5 osob, 2- a 3-lÛÏ. loÏnice vÏdy s vl. koupelnou, kuchyÀ,
ob˘vací pokoj s TV • slevy: 300,-Kã/noc pro 6. osobu v ap. • pfiíplatek: 300,-Kã/os. a noc za samostatn˘ apartmán BILO pro 2 osoby
stravování: vlastní, obchod a pizzerie 500 m, jeden veãer v cenû lehká italská veãefie, jeden veãer moÏnost dovozu rodinné pizzy (cca 15 euro)

Ortlerské Alpy nabízejí kvalitní a velmi pestré lyÏování ve vysok˘ch nadmofisk˘ch v˘‰kách. Na italské stranû je lyÏování zamûfieno
na 2 vysoko poloÏená tyrolská stfiediska Val Senales a Sulden. LyÏafiskou nabídku doplÀuje na italsko-rakouském pomezí stfiedisko
Reschenpass. K atraktivitû kromû skvûl˘ch snûhov˘ch podmínek pfiispívá kvalitní ubytování - apartmány a hotel, oboje s bazénem.

VAL SENALES / SULDEN
ORTLERSKÉ ALPY

VAL SENALES / SULDEN
ORTLERSKÉ ALPY
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Sulden Su
1900 - 3250 m n.m. 37 km

12 km 19 km 6 km

Val Senales VS
2000 - 3250 m n.m. 35 km

8 km 17 km 10 km

bazén sauna

program zájezdÛ s jízdou pfies noc: 1. den: odjezd z âR veãer, jízda pfies noc, ráno pfiíjezd na první areál • 2. den: lyÏování, veãer
ubytování • 3., 4. den: lyÏování, doprava na areály busem CK • 5. den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

program zájezdÛ s jízdou pfies den (4/4): 1. den: odjezd z âR ráno, jízda pfies den, veãer ubytování • 2., 3., 4. den: lyÏování, doprava
na areály busem CK • 5. den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

cena zahrnuje: dopravu autobusem, u hotelu polopenzi, lÛÏkoviny, spotfiebu energií, záv. úklid, prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: ap. 1,4 EUR/den, hotel 2 EUR/den (do 14 let zdarma), klienti hradí na místû v hotovosti SKIPASY

info str.6

LYÎUJEME NAD 3000 M N.M. •   PERFEKTNÍ APARTMÁNY A HOTEL S POLOPENZÍ •   DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ BUSEM CK

hotel FIRN - Val Senales - Unser Frau
poloha: rodinn˘ wellness hotel v horské vesnici Unser Frau, skiareál Val Senales 10 km, stanice skibusu pfied hotelem • ubytování:
v cenû 2- a 3- lÛÏkové pokoje s vlastním pfiíslu‰enstvím, 4-lÛÏkov˘ pokoj se slevou 300,-Kã/noc pro 4. osobu • stravování: tyrolská
polopenze – snídanû: bufet, veãefie pfiedkrm, hl. jídlo, salát, desert • veãerní vyÏití: hotelov˘ bar, bazén a sauna 

bazén sauna

PRVNÍ SNÍH
3  d n y  l y Ï o v á n í

S U L D E N
ãt 29.11. - po 3.12. 2018

4 200 Kã + skipas 76 EUR

hotel - polopenze - bazén

více na www.ck-vikend.cz

Nová kabinová lanovka



ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (EUR) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

Y 244 ne 10.3. pá 15.3. 4/4* 2x Fiss, 2x Ischgl 206 6 600 6400 / 6200 / 5400 Kolín(+100)-Praha-PlzeÀ

autobusové zájezdy - penzion Tschuppbach:

S - senior nar. do 31.12.54 - sleva   50 Kã/noc a  5% na skipas
J - jun. nar. 1.1.04-31.12.12 - sleva 100 Kã/noc a 30% na skipas
D - dûti nar. 1.1.13 a pozdûji - sleva 300 Kã/noc a skipas zdarma

SERFAUS-FISS-LADIS 
SAMNAUN-ISCHGL

RAKOUSKO - ·V¯CARSKO

SERFAUS-FISS-LADIS 
SAMNAUN-ISCHGL

RAKOUSKO - ·V¯CARSKO
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penzion TSCHUPPBACH - Oberinntal
poloha: rakousk˘ penzion s hospodáfistvím v tyroské vesnici Tösens, v údolí Oberinntal • ubytování: pûkné a prostorné 2 lÛÏkové pokoje
s vlastním pfiíslu‰enstvím • slevy: 300,-Kã/noc pro 4. os. na pokoji (rozkládací gauã) • stravování: polopenze (typická rakouská kuchynû)

Zájezdy zamûfiené tentokrát na 2 ‰piãková stfiediska - rakouskou ski arénu Serfaus-Fiss-Ladis a rakousko-‰v˘carskou Silvretta
arenu Samnaun-Ischgl. Obû nabízejí kolem 200 km sjezdovek a patfií z hlediska pfiepravní techniky k nejlépe vybaven˘m areálÛm
v Alpách. Nabídku doplÀují na italsko-rakouském pomezí Reschenpass stfiediska Nauders a Schöneben. Vysoká nadmofiská v˘‰ka
je zárukou skvûlého lyÏování i v pozdûj‰ích termínech. Ubytování je zaji‰tûno v typickém rakouském penzionu s polopenzí a s dobrou
v˘chozí polohou pro náv‰tûvu areálÛ: Fiss 14 km, Nauders 20 km, Samnaun 24 km a Ischgl (po cestû domÛ) 48 km.

Y

Serfaus-Fiss-Ladis Fi
1200 - 2750 m n.m. 190 km

42 km 109 km 39 km

Samnaun - Ischgl Sa-Is
1495 - 2872 m n.m.    238 km

45 km    155 km    38 km

program zájezdÛ: 1. den: odjezd z âR kolem poledne, jízda pfies den, veãer ubytování, tento den bez veãefie • 2., 3., 4. den: lyÏování,
doprava na areály busem CK • 5. den: lyÏování, jízda pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s polopenzí, lÛÏkoviny, ruãníky, závûreãn˘ úklid, taxu a prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v euro pfii zájezdu prÛvodci, a cestovní poji‰tûní osob
pobytová taxa: 1,5 EUR/den, klienti hradí na místû v hotovosti 

SKIPASY
info str.6

S A M N A U N

I S C H G L

F I S S

TO NEJLEP·Í Z RAKOUSKA – BUDETE ZCELA SPOKOJENI •   DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ BUSEM CK

Nauders Na
1400 - 2850 m n.m. 65 km

7 km 30 km 28 km

Schöneben Sch
1500 - 2390 m n.m. 27 km

9 km 8 km 10 km

Reschenpass

Nauders

Schöneben

L A D I S

S E R F A U S

propojeno

Haideralm



ã.z. odjezd pfiíjezd dnÛ areály skipas (CHF) cena (Kã) S / J / D nástupní trasa

SM 282 so 16.3. ãt 21.3. 4/4* 4x St. Moritz 152 7 900 7700 / 7500 / 3900 Praha - PlzeÀ

SM 291 st 20.3. po 25.3. 4/4* 4x St. Moritz 152 7 900 7700 / 7500 / 3900 Praha - PlzeÀ

autobusové zájezdy - ubytovna Sv. Mofiic:

S - seniofii nar. do 31.12.54 - sleva     50 Kã/noc a  0% na skipas
J - juniofii nar. 2007-2013 - sleva   100 Kã/noc a 35% na skipas
D - dûti nar. 2014 a pozdûji - sleva 1000 Kã/noc a skipas zdarma

SM

Corvatsch/Furtschellas
1797 - 3303 m n.m. 65 km

12 km 41 km 12 km

ST. MORITZ
·V¯CARSKO

ST. MORITZ
·V¯CARSKO

program zájezdÛ: 1. den: odjezd z âR dopoledne, jízda pfies den, ubytování, tento den bez veãefie • 2., 3., 4. den: lyÏování, doprava na
lyÏování skibusem • 5. den: lyÏování, odpoledne pfievléknutí v ubytovnû, jízda domÛ pfies noc • 6. den: návrat do âR ráno

cena zahrnuje: dopravu busem, ubytování s polopenzí (3x veãefie, 4x snídanû), lÛÏkoviny, závûreãn˘ úklid a sluÏby prÛvodce
cena nezahrnuje: platbu za skipasy, které se hradí zvlá‰È v CHF pfii zájezdu prÛvodci, cest. poji‰tûní a koupelnové prádlo (nutno vzít vlastní)
pobytová taxa: 1,5 CHF/den, klienti hradí na místû v hotovosti 

3534

ST
. 
M
OR

IT
Z

ST
. 
M
OR

IT
Z ST. M

ORITZ
ST. M

ORITZ
Corviglia/Marguns/Piz Nair

1720 - 3057 m n.m. 80 km
20 km 44 km 16 km

ubytovna - Svat˘ Mofiic
pûkná ubytovna pfiímo ve Sv. Mofiici, 1 km od stanice lanovky Signalbahn (stanice skibusu pfied domem) • ubytování: v cenû 4-lÛÏ.
pokoje (2 palandy), za pfiíplatek 400,-Kã/os. a noc nûkolik 2-lÛÏkov˘ch pokojÛ (mohou mít také 4 lÛÏka), za pfiíplatek 100,-Kã/os. a noc
nûkolik 3-lÛÏ. pokojÛ, pokoje mají umyvadlo, skfiínû, stolek, Ïidle, pfiíslu‰enství je vÏdy pro nûkolik pokojÛ na chodbû • stravování:
polopenze - samoobsluÏná restaurace • vybavení ubytovny: zvlá‰È spoleãenská místnost pro CK Víkend, lyÏárna, bar, herna

S T.  M O R I T Z

Nejlep‰í ‰v˘carská adresa láká nejen snoby sv˘mi butiky a luxusními hotely, ale také pokroãilé aÏ expertní lyÏafie. âesk˘ lyÏafi v‰ak
ocení hlavnû ‰iroké, preciznû upravené sjezdovky, na kter˘ch si uÏije „man‰estr“ po cel˘ den. Hlavní areál Corviglia provûfiila
olympiáda i mistrovství svûta, o nic ménû kvalitní není ani protilehl˘ areál Corvatsch a ãasto liduprázdná Diavolezza. Nadmofiské
v˘‰ky kolem tfií tisíc metrÛ jsou zárukou kvalitního snûhu. Doprava k areálÛm je skibusem (stanice je pfied domem): Corviglia
vzd. 1 km, Corvatsch vzd. 6 km. Zpestfiením pobytu je moÏnost vyjet si na Diavolezzu ‰v˘carskou horskou Ïeleznicí. Kvalitní
ubytovna se 2-4 lÛÏkov˘mi pokoji a v˘bornou polopenzí poskytuje dobré a cenovû pfiijatelné zázemí. 

·V¯CARSKO ZA SKVùLÉ CENY   •   MAN·ESTR PO CEL̄  DEN   •   DOPRAVA NA LYÎOVÁNÍ SKIBUSEM



pfied odjezdem zbytek uhrazené ceny se vrací zbytek je kompenzace, která se pfievádí na jin˘ zájezd

42 a více dnÛ (6 t˘dnÛ) 500,- Kã/os. pro 1-5 osob celkem 500,- Kã, 6 a více 100,- Kã/os.

41 - 28 dnÛ (6 - 4 t˘dny) 1 000,- Kã/os. 500,- Kã/os.

27 - 21 dnÛ (4 - 3 t˘dny) 2 000,- Kã/os. 1 000,- Kã/os.

20 - 14 dnÛ (3 - 2 t˘dny) 50 % z ceny zájezdu 25 % z ceny zájezdu

13 - 7 dnÛ (2 - 1 t˘den) 80 % z ceny zájezdu 40 % z ceny zájezdu

6 a ménû dnÛ nebo pfii neãerpání sluÏeb 100 % z ceny zájezdu 50 % z ceny zájezdu

Odstupné (stornovací poplatky) pfii zru‰ení nebo zmûnû zájezdu:

období odstupné - zru‰ení zájezdu odstupné - zmûna zájezdu
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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus,
IâO: 45140782, adresa Valdecká 84, 26801 Hofiovice (dále jen „CK“),
se zab˘vá prodejem lyÏafisk˘ch zájezdÛ.
1.2. Tyto v‰eobecné obchodní podmínky CK (dále jen „VOP“)
upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu
(dále jen „SoZ“)
1.3. CK informuje zákazníka, Ïe jejich pfiedsmluvní komunikace
smûfiuje k SoZ. CK pro tyto úãely poskytuje zákazníkovi spolu s tû-
mito VOP také pfiíslu‰n˘ formuláfi, kter˘ obsahuje informaci, Ïe se
jedná o zájezd, a informaci o zpÛsobu právní ochrany zákazníka.

2. SMLOUVA O ZÁJEZDU
CK poskytuje zákazníkovi zájezd na základû platné a úãinné SoZ,
jejíÏ obsah je v praxi rozdûlen do tûchto dokumentÛ: 
- Smlouva o zájezdu (SoZ) – písemná nebo ústní
- tyto V‰eobecné obchodní podmínky (VOP) vã. pfiíslu‰ného formuláfie
- popis zájezdu v katalogu CK nebo jiném nabídkovém materiálu
vãetnû jejich on-line verzí (dále jen „Smluvní rámec“)
V‰echny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné. Text
SoZ má pfiednost pfied VOP i popisem zájezdu v katalogu nebo
jiném nabídkovém textu.
Webová on-line verze má obsahovou pfiednost pfied ti‰tûn˘m katalogem.

3. REZERVACE ZÁJEZDU A UZAV¤ENÍ SMLOUVY
3.1. PfiedbûÏnou nezávaznou rezervaci lze uãinit po telefonu nebo
e-mailem. Obvyklá lhÛta pro rezervaci je 3 dny, v dobû krat‰í neÏ
mûsíc pfied odjezdem nebo pfii doprodeji posledních míst 1 den.
V pfiípadû vût‰ích skupin lze dohodnout jinak. 
3.2. SoZ lze uzavfiít písemnû nebo ústnû:
a) prostfiednictvím webového rezervaãního systému, kter˘
zákazníkovi automaticky vygeneruje a za‰le e-mailem potvrzení
o zájezdu (dále jen PoZ), které má stejné náleÏitosti jako SoZ
b) osobnû v kanceláfii CK, s oboustrannû podepsanou SoZ 
c) pokud to technické podmínky na stranû zákazníka neumoÏÀují,
lze SoZ uzavfiít ústnû po telefonu nebo e-mailem, s dodateãn˘m
zasláním PoZ
3.3. Prodejem zájezdu se rozumí okamÏik uzavfiení SoZ. SoZ je
uzavfiena v okamÏiku, kdy zákazník v procesu komunikace s CK
závaznû potvrdí nabídku zájezdu. Za závazné potvrzení nabídky
zájezdu se povaÏuje:
- zakliknutí pole „objednávka“ v online rezervaãním systému CK;
- v˘slovn˘ souhlas zákazníka s nabídkou CK zachycen˘ v emailové
nebo telefonické komunikaci
3.4. SoZ je úãinná zaplacením zálohy nebo celé ceny zájezdu ve
lhÛtû stanovené CK
3.5. Zakoupením zájezdu zákazník osvûdãuje, Ïe:
a) mu byly poskytnuty VOP a pfiíslu‰n˘ formuláfi dle vyhlá‰ky
ã.122/2018 Sb, které tvofií nedílnou souãást SoZ, Ïe s tûmito VOP
seznámil sebe i ostatní spolucestující a tito s nimi souhlasí,
b) mu byly poskytnuty informace s podrobn˘m vymezením zájezdu,
c) mu byl poskytnut pfiíslu‰n˘ formuláfi dle vyhlá‰ky ã. 122/2018 Sb.,
g) je oprávnûn SoZ uzavfiít, a to i ve prospûch dal‰ích cestujících
osob a Ïe tyto dal‰í cestující osoby jej k jejich pfiihlá‰ení a úãasti
na zájezdu fiádnû povûfiily. Pokud zákazník uzavírá smlouvu
o zájezdu ve prospûch osoby mlad‰í 18 let, prohla‰uje, Ïe je jejím
zákonn˘m zástupcem, pfiípadnû, Ïe disponuje jejím souhlasem,
a dále Ïe souhlasí s úãastí nezletilého na v‰ech ãástech zájezdu.
3.6. Pokud zákazník uzavírá SoZ za ãi ve prospûch tfietích osob,
odpovídá jako spoludluÏník za splnûní v‰ech závazkÛ tûchto osob,
vãetnû vãasné úhrady ceny zájezdu a pfiedání potfiebn˘ch informací. 

4. P¤EDSMLUVNÍ INFORMAâNÍ POVINNOST
Pfied uzavfiením SoZ poskytuje CK zákazníkovi tyto VOP vãetnû
pfiíslu‰ného vzorového formuláfie, jehoÏ plné znûní je uvedeno na
konci tûchto VOP.

5. CELKOVÁ CENA ZÁJEZDU A ZPÒSOB PLATBY
5.1. Koneãná cena zájezdu je uvedena v SoZ a je vãetnû DPH.
5.2. Cena zájezdu zahrnuje sluÏby, které jsou u zájezdu v˘slovnû uvedeny
v katalogu nebo jiném nabídkovém textu v ãásti: „V cenû zahrnuto“.

5.3. Pokud není uvedeno jinak, u autobusov˘ch zájezdÛ CK Víkend
Plus cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování s pfiíslu‰n˘m
stravováním, prÛvodce, u nûkter˘ch zájezdÛ skipas.
5.4. Pokud není uvedeno jinak, u autobusov˘ch zájezdÛ CK Víkend
Plus cena nezahrnuje: pobytovou taxu, cestovní poji‰tûní, u vût‰iny
zájezdÛ skipas, dále pak pfiípadné vstupné do wellness zafiízení,
zpoplatnûné pfiipojení k internetu nebo jiné poplatky za sluÏby
nesouvisející pfiímo s urãením zájezdu.
5.5. Pokud se strany nedohodnou jinak, zákazník se zavazuje
zaplatit CK cenu zájezdu takto:
zálohu ve v˘‰i 2000,-Kã do 3 pracovních dnÛ od uzavfiení SoZ
doplatek ceny zájezdu nejpozdûji 30 dnÛ pfied zahájením zájezdu
5.6. V pfiípadû uzavfiení SoZ ve lhÛtû krat‰í neÏ 30 dnÛ pfied odjez-
dem zájezdu je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu jiÏ v den
uzavfiení SoZ.
5.7. Cenu zájezdu musí zákazník uhradit bankovním pfievodem
nebo vloÏením hotovosti na úãet CK. Platbu je nutno provést pod
variabilním symbolem, kter˘ obdrÏí zákazník pfii uzavfiení SoZ.
Platba bez pfiidûleného variabilního symbolu nebude pfiijata, neboÈ
nelze identifikovat plátce. 

âíslo úãtu 364 93 93 69 / 0800
5.8. V pfiípadû neuhrazení platby v dan˘ch termínech má CK právo
odstoupit od SoZ. 
5.9. Zákazníkova finanãní povinnost je splnûna dne, kdy je finanãní
plnûní pfiipsáno na úãet CK, resp. v den, kdy CK finanãní plnûní obdrÏí.
5.10. V pfiípadû finanãního pfiíspûvku od zamûstnavatele je nutno
vyÏádat vystavení faktury jiÏ pfii uzavfiení SoZ. 

6. ZMùNA CENY ZÁJEZDU
6.1. CK si neklade právo pfii nárÛstu nákladÛ zv˘‰it cenu zájezdu,
tudíÏ ji nevzniká ani povinnost pfii men‰ích nákladech cenu sníÏit.

7. ZMùNA SMLOUVY
7.1. CK si vyhrazuje právo k provedení nepodstatn˘ch zmûn ve sv˘ch
smluvních závazcích. Údaje o zmûnû je CK povinna zákazníkovi
oznámit v textové podobû. Nepodstatné zmûny nezakládají zákazníkovi
právo k odstoupení od SoZ. 
7.2. CK si dále vyhrazuje právo pfii realizaci zájezdu provést úpravy
programu podle aktuálních podmínek, podrobnûji viz ãl. 16.
7.3. Nutí-li vnûj‰í okolnosti CK podstatnû zmûnit nûkterou z hlavních
náleÏitostí zájezdu, mÛÏe zákazník návrh pfiijmout nebo mÛÏe
odstoupit od SoZ, aniÏ by musel hradit odstupné za pfiedãasné
ukonãení závazku. LhÛta pro odstoupení nesmí b˘t krat‰í neÏ
pût dnÛ a musí skonãit pfied zahájením zájezdu. Spoleãnû s pfied-
loÏením návrhu na zmûnu závazku pfiedloÏí CK zákazníkovi jasn˘m,
srozumiteln˘m a zfieteln˘m zpÛsobem a bez zbyteãného odkladu
informace zaznamenané v textové podobû, a to a) dopad navrho-
van˘ch zmûn na cenu zájezdu, b) lhÛtu, v níÏ mÛÏe zákazník
odstoupit od SoZ, c) dÛsledky pro zákazníka, neodstoupí-li vãas od
SoZ, a d) údaje o pfiípadném náhradním zájezdu a jeho cenû.
7.4. Neodstoupí-li zákazník od SoZ v urãené lhÛtû, platí, Ïe se
zmûnou závazku souhlasí.
7.5 Hlavní náleÏitosti zájezdu, celková cena zájezdu, zpÛsob platby,
nejniÏ‰í poãet osob nutn˘ k uskuteãnûní zájezdu a lhÛtu, bûhem níÏ
mÛÏe pofiadatel odstoupit od SoZ nebo v˘‰e odstupného mohou
b˘t mûnûny pouze s v˘slovn˘m souhlasem zákazníka.

8. PRÁVO ZÁKAZNÍKA NA POSTOUPENÍ SMLOUVY
SplÀuje-li tfietí osoba podmínky úãasti na zájezdu, mÛÏe jí zákazník
SoZ postoupit (pfiihlásit náhradníka), a to s pfiihlédnutím na ãlánek
3.5. tûchto VOP. Pfiihlá‰ení náhradníka je nutno doruãit do CK
nejdéle 24 hodin pfied odjezdem zájezdu a je bezplatné. V odÛvod-
nûn˘ch pfiípadech je moÏno pfiihlásit náhradníka i ve lhÛtû krat‰í
nebo i pfii odjezdu, v tomto pfiípadû vzniká CK právo na úhradu
dodateãnû vznikl˘ch nákladÛ s tím spojen˘ch.

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
9.1. Zákazník mÛÏe pfied zahájením zájezdu od SoZ odstoupit vÏdy,
av‰ak CK jen tehdy, byl-li zájezd zru‰en, anebo poru‰il-li zákazník
svou povinnost. 
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9.2. Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CK
odstupné a CK je povinna zákazníkovi bez zbyteãného odkladu,
nejpozdûji do 14 dnÛ od odstoupení od SoZ, vrátit ve‰keré platby
uhrazené zákazníkem nebo v jeho prospûch v tûchto pfiípadech:
a) vnûj‰í okolnosti nutí CK podstatnû zmûnit nûkterou z hlavních
náleÏitostí cestovních sluÏeb zahrnut˘ch v zájezdu; 
b) CK nemÛÏe splnit zvlá‰tní poÏadavky zákazníka, které pfiijala;
c) v místû urãení cesty nebo pobytu nastaly nevyhnutelné
a mimofiádné okolnosti, které mají v˘znamn˘ dopad na poskytování
zájezdu nebo na pfiepravu osob do místa urãení cesty nebo pobytu;
d) CK odstoupila poté, co zru‰ila zájezd pro nedosaÏení minimálního
poãtu úãastníkÛ, kter˘ ãiní 30 platících zákazníkÛ, a tuto skuteãnost
oznámila zákazníkovi ve lhÛtû:
20 dní pfied zahájením zájezdu v pfiípadû cest trvajících déle neÏ 6 dní
7 dní pfied zahájením zájezdu v pfiípadû cest trvajících 6 a ménû dní
V tûchto ojedinûl˘ch pfiípadech CK obvykle navrhne náhradní
zájezdy podle aktuální nabídky.
e) CK odstoupila poté, co jí v plnûní závazku bránily nevyhnutelné
a mimofiádné okolnosti (napfiíklad nedostateãné snûhové podmínky)
a zru‰ení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbyteãného odkladu
je‰tû pfied zahájením zájezdu.
9.3. V ostatních pfiípadech je zákazník povinen uhradit CK v sou-
vislosti s odstoupením od SoZ odstupné podle ãl. 10 a CK je
povinna mu bezodkladnû, nejpozdûji do 14 dnÛ od odstoupení od
SoZ, vrátit ve‰keré platby uhrazené zákazníkem nebo v jeho
prospûch sníÏené o odstupné.
9.4. Úãinky odstoupení od SoZ nastávají doruãením oznámení
o odstoupení druhé smluvní stranû.
9.5. PoÏadavek na zmûnu zájezdu se povaÏuje za odstoupení od
uzavfiené SoZ, ale s niÏ‰ími sazbami odstupného.

10. ZRU·ENÍ NEBO ZMùNA ZÁJEZDU ZE STRANY KLIENTA -
ODSTUPNÉ (STORNO)
10.1. Pokud se klient nemÛÏe z jakéhokoliv dÛvodu zúãastnit
zájezdu, má dvû moÏnosti:
a) zájezd zru‰it a odstoupit od SoZ s pfiíslu‰n˘m odstupn˘m
b) poÏádat o zmûnu zájezdu (o novou SoZ) s niÏ‰ím stornovací
poplatkem s tím, Ïe zbytek ceny se povaÏuje za kompenzaci pro
pfiihlá‰ení na jin˘ zájezd v pfiíslu‰ném nebo pfií‰tím kalendáfiním
roce. Kompenzace je nepfienosná vyjma nejbliÏ‰ích ãlenÛ rodiny.
Nevyãerpáním nebo dal‰ím odstoupením kompenzace propadá.
10.2. Pokud se zákazník k odjezdu nedostaví, odjezd zme‰ká nebo
bez pfiedchozího odstoupení od SoZ zájezd neãerpá, má CK právo
na odstupné ve v˘‰i plné ceny zájezdu bez moÏnosti kompenzace.
10.3. Pokud zákazník bez pfiedchozí dohody s CK nûkteré uhrazené
sluÏby neãerpá (napfiíklad doprava, stravování, lyÏování), nevzniká
mu nárok na slevu nebo náhradu ‰kody.

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNùNÍ ZÁJEZDU A POMOC V NESNÁZÍCH
11.1. CK odpovídá za fiádné poskytnutí zájezdu a má povinnost
poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích.
11.2. Zájezd má vadu, není-li nûkterá ze sluÏeb cestovního ruchu
zahrnut˘ch do zájezdu poskytována v souladu se Smluvním rámcem,
s v˘jimkou situací, které nemohla CK ovlivnit nebo vznikly  zásahem
vy‰‰í moci. Za tyto situace se povaÏuje mimo jiné zdrÏení v dopravû
nezpÛsobené dopravcem a uzavfiení nebo omezení provozu areálÛ.

11.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout CK bez
zbyteãného odkladu, pokud moÏno na místû samém. Pokud
nedojde k nápravû, má zákazník právo na slevu z ceny ve v˘‰i
pfiimûfiené rozsahu a trvání vady. Promlãecí lhÛta pro právo
zákazníka na slevu je dva roky. 
11.4. Neodstraní-li CK vadu v urãené lhÛtû, má zákazník právo
odstranit vadu sám a poÏadovat náhradu nezbytn˘ch nákladÛ.
Jde-li o podstatnou vadu, mÛÏe zákazník odstoupit od SoZ bez
zaplacení odstupného.
11.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne
CK bez dodateãn˘ch nákladÛ pro zákazníka vhodné náhradní
fie‰ení, pokud moÏno stejné nebo vy‰‰í jakosti neÏ jaká byla
sjednána v SoZ, aby zájezd mohl pokraãovat. Je-li navrhované
náhradní fie‰ení niÏ‰í jakosti neÏ jakou urãuje SoZ, poskytne CK
zákazníkovi pfiimûfienou slevu. Zákazník mÛÏe navrhované
náhradní fie‰ení odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné
s tím, co bylo v SoZ sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva
pfiimûfiená.

12. ODPOVùDNOST ZA ·KODU A ÚJMU
12.1. Zákazník je za v‰ech okolností povinen poãínat si tak, aby
pfiedcházel vzniku ‰kody nebo újmy své, dal‰ích zákazníkÛ, CK
a jejích obchodních partnerÛ.
12.2. CK odpovídá za ‰kodu a újmu, která byla zpÛsobena tím, Ïe
ona nebo její poskytovatelé poru‰ili své povinnosti. Ani tehdy v‰ak
neodpovídá za ‰kodu, pokud byla zpÛsobena zákazníkem, tfietí
osobou, která není spojena s poskytováním sluÏeb, nebo mimo-
fiádnou nepfiedvídatelnou a nepfiekonatelnou pfiekáÏkou vzniklou
nezávisle na vÛli poskytovatele.
12.3. Povinnost CK hradit ‰kodu je omezena na trojnásobek celkové ce-
ny zájezdu, s v˘jimkou zavinûné ‰kody nebo újmy zpÛsobené na zdraví.
12.4. Vznikla-li CK ‰koda poru‰ením povinnosti zákazníkem, napfi.
náklady vznikl˘mi v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zranû-
nému zákazníkovi, fie‰ením ztráty jeho cestovních dokladÛ, v té
souvislosti zaji‰tûním dopravy a ubytování navíc, po‰kozením
ubytovacích prostor nebo dopravního prostfiedku, je zákazník po-
vinen tuto ‰kodu nahradit.

13. POJI·TùNÍ
13.1. CK doporuãuje zákazníkÛm, aby si pro úãely krytí nákladÛ
spojen˘ch s ukonãením závazku ze SoZ (poji‰tûní storno) nebo
nákladÛ na pomoc zahrnujících repatriaci v pfiípadû úrazu, nemoci
nebo smrti sjednali odpovídající cestovní poji‰tûní.
13.2 CK je poji‰tûna pro pfiípad úpadku u UNIQA poji‰Èovny a.s.,
Evropská 810/136, 16012 Praha 6, zastoupenou spoleãností
Fiducia s.r.o., Národní 138/10, 11000 Praha, Nové Mûsto.

14. DOPRAVA A P¤EPRAVNÍ PODMÍNKY
14.1. Pokud není uvedeno jinak, zájezdy jsou s autobusovou
dopravou zahrnutou v cenû. Zájezdu je moÏno se zúãastnit
i s vlastní dopravou s tím, Ïe klient musí respektovat organizaãní
nastavení zájezdu, zejména 1. a poslední den.
14.2. Slevu za neãerpání autobusové dopravy je tfieba uplatnit pfii
pfiihlá‰ení, nejpozdûji v‰ak 30 dní pfied zahájením zájezdu (pfii doplatku). 
14.3. Doprava je zaji‰tûna smluvnû u tuzemsk˘ch dopravních
spoleãností.
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Formuláfi k lyÏafiskému zájezdu CK Víkend Plus povinn˘ obsah dle zákona

ORGANIZAâNÍ A V·EOBECNÉ OBCHODNÍ PODM
ÍNKY

ORGANIZAâNÍ A V·EOBECNÉ OBCHODNÍ PODM
ÍNKY

14.4. Zájezdy se rozdûlují s pfiepravou smûrem tam pfies noc
(odjezd veãer, lyÏování druh˘ den po noãní jízdû, s dal‰ím rozli‰ením
podle toho, zda je pfiíjezd k ubytovacímu zafiízení s moÏností
pfievléknutí nebo pfiíjezd rovnou na parkovi‰tû lyÏafiského areálu), nebo
s pfiepravou pfies den (odjezdy ráno, dopoledne nebo odpoledne
podle vzdálenosti) a lyÏováním aÏ druh˘ den po prvním noclehu.
Doprava zpût je vÏdy realizována pfies noc, s odjezdem po lyÏování.
14.5. Základní ceny zájezdÛ jsou kalkulovány s odjezdem z Prahy
nebo Brna, za vzdálená nástupní místa je úãtován pfiíplatek. Ze
vzdálen˘ch nástupním míst mÛÏe b˘t realizován svoz jin˘m busem
nebo mikrobusem (max. s jedním pfiestupem).
14.6. Pokud není uvedeno jinak, kaÏd˘ úãastník smí s sebou vzít
jedny lyÏe nebo jeden snowboard, jedno skladné zavazadlo (ideálnû
kufr), které bude umístûno do zavazadlov˘ch prostor autobusu
a malé pfiíruãní zavazadlo do kabiny autobusu. LyÏe a snowboardy
musí b˘t uloÏeny v obalu, aby pfii manipulaci nedo‰lo k poranûní
nebo po‰kození jin˘ch vûcí.
14.7. LyÏe, snowboardy a hlavní zavazadla pfiedejte fiidiãi, kter˘ je
do busu uloÏí.
14.8. Cenné a kfiehké vûci nedávejte do hlavního zavazadla, ale do
pfiíruãního. Neberte s sebou drahé vûci nesouvisející s úãelem
zájezdu, za pfiípadnou ztrátu nebo po‰kození tûchto vûcí nebude
brát CK odpovûdnost.

15. ZASEDACÍ PO¤ÁDEK V BUSU 
Zasedací pofiádek je v pfiedstihu pfiipravován v CK, a to s pfiihléd-
nutím k pofiadí, v jakém se klienti do zájezdu hlásí. V‰echna
sedadla v autobusu se povaÏují za plnohodnotná s v˘jimkou pátého
(prostfiedního) sedadla v poslední fiadû. CK si vyhrazuje právo na
zmûnu zasedacího pofiádku i tûsnû pfied odjezdem.

16. LYÎA¤SK¯ PROGRAM
16.1. Pokud je v programu zájezdu naplánována náv‰tûva více
lyÏafisk˘ch areálÛ, vyhrazuje si CK právo na zmûnu pofiadí
jednotliv˘ch areálÛ, pfiípadnû také k v˘mûnû plánovan˘ch areálÛ za
jiné, a to zejména podle aktuálních lyÏafisk˘ch podmínek, poãasí
a situaci v dopravû, a to i bûhem zájezdu. 
16.2. V pfiípadû extrémnû nepfiíznivého poãasí (siln˘ dé‰È, snûhová
kalamita) poslední den lyÏování mÛÏe b˘t lyÏování zkráceno a nebo
úplnû zru‰eno, a realizovat tak dfiíve cestu zpût. 
16.3. Tyto pfiípadné zmûny programu nebudou povaÏovány za
vadu zájezdu.

17. PLACENÍ SKIPASÒ
Podle zpÛsobu úhrady skipasu se rozdûlují zájezdy CK Víkend Plus
na dvû kategorie, a to na zájezdy se skipasem v cenû a na zájezdy
bez skipasu v cenû.
17.1. Zájezdu se skipasem v cenû se mÛÏe úãastnit i nelyÏafi,
cena zájezdu mu bude sníÏena o poloÏku za skipas. Úãastníku
s uhrazenou cenou zájezdu vãetnû skipasu mÛÏe b˘t vrácena
poloÏka za skipas i dodateãnû, nejpozdûji v‰ak do pfievzetí skipasu
na pokladnû areálu.
17.2. U zájezdu bez skipasu v cenû se hradí skipas fakultativnû aÏ
na zájezdu v hotovosti (v pfiíslu‰né mûnû) prÛvodci CK, kter˘
skipasy hromadnû zakoupí za na‰e smluvní ceny pro celou skupinu.
Zakoupení skipasu prostfiednictvím prÛvodce zájezdu je zákazníkovo
právo, nikoliv povinnost.
17.3. Pokud se skipas platí aÏ na zájezdu, v katalogu a pokynech
uvádíme cenu skipasu jako souãet cen za cel˘ lyÏafisk˘ program.
Vzhledem k rozmanitosti cen pro jednotlivé vûkové kategorie,
ãasová období a jednotlivé areály si vyhrazujeme cenu skipasu
upfiesnit aÏ na zájezdu podle aktuálních podmínek. V pfiípadû
tiskové nebo jiné chyby v nabídkov˘ch materiálech CK platí pro
úhradu skipasu skuteãné nákupní ceny uvedené na skipasech.

18. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Klient bere na vûdomí, Ïe v JiÏním Tyrolsku, v Rakousku a ·v˘carsku
se pouÏívá bûÏné stfiedoevropské povleãení, ale v jiÏních ãástech
Itálie (Trentino, Belluno) pak italské povleãení, skládající se z více
vrstev. Nûkteré italské hotely dodrÏují normu na teplotu v pokojích,
která je niÏ‰í ne neÏ v âR, a to 20°.

Stravování pfiipravují jednotlivé hotely a penziony podle sv˘ch zvyklostí. 
Pfiípadné poÏadavky alergikÛ na úpravu stravy bez alergenÛ je nutno
nahlásit ihned pfii pfiíjezdu do hotelu.

19. WELLNESS ZA¤ÍZENÍ
Nûkteré ubytovací kapacity disponují wellness zafiízením (bazén,
sauna, hydromasáÏe a podobnû). Provoz tûchto sluÏeb je plnû
v kompetenci ubytovatele a jejich pfiípadná nedostupnost není povaÏována
za vadu zájezdu. Nûkteré tyto sluÏby mohou b˘t i za poplatek.

20. P¤IPOJENÍ K INTERNETU
Vût‰ina ubytovacích zafiízení má WiFi pfiipojení k internetu, v nûkter˘ch
pfiípadech funguje i na pokojích, jindy pouze v prostoru  recepce.
Pfiípadné v˘padky zpÛsobené technick˘mi problémy nebo vysok˘m
poãtem pfiipojen˘ch uÏivatelÛ nejsou povaÏovány za vadu zájezdu.
V nûkter˘ch zafiízeních mÛÏe b˘t pfiipojení za poplatek. 
Pro spolehlivé a trvalé pfiipojení doporuãujeme vlastní data.

21. POKYNY K ODJEZDU
Pokyny k odjezdu zasílá CK zákazníkovi emailem, obvykle 10,
nejpozdûji 7 dnÛ pfied zahájením zájezdu. VÏdy jen za pfiedpokladu,
Ïe je uhrazena celá cena zájezdu.

22. DAL·Í POVINNOSTI ZÁKAZNÍKÒ
22.1. Zákazník je mimo jiné povinen:
mít platn˘ cestovní doklad (i do ·v˘carska postaãuje obãansk˘ prÛkaz)
dodrÏovat právní pfiedpisy nav‰tíven˘ch státÛ
dostavit se v uveden˘ ãas na dohodnuté nástupní místo
dbát pokynÛ vedoucího zájezdu a dodrÏovat stanoven˘ program
pfiedloÏit souhlas zákonného zástupce v pfiípadû, Ïe se zájezdu úãastní
osoba mlad‰í 18 let bez jeho doprovodu a u osob mlad‰ích 15 let
zajistit doprovod a dohled dospûlého úãastníka v prÛbûhu zájezdu
chovat se bûhem zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi
nav‰tívené zemû a jednat tak, aby nepo‰kozoval a negativnû
neovlivÀoval pfiírodu a okolní prostfiedí
22.2. Zákazník, se kter˘m je SoZ uzavfiena je povinen zajistit, aby
uvedené závazky a podmínky splnili v‰ichni jím pfiihlá‰ení úãastníci.

23. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÒ
23.1. Zákazník je srozumûn s tím, Ïe CK je oprávnûna pro úãely
plnûní SoZ a za úãelem plnûní zákonn˘ch povinností zpracovávat
jeho osobní údaje v rozsahu zejména: jméno, pfiíjmení, datum
narození, korespondenãní adresa, e-mailová adresa, telefonní spojení
a bankovní spojení. V‰echny osobní údaje budou uloÏeny pouze po
dobu stanovenou zákonem, pfiípadnû po dobu nezbytnû nutnou.
23.2. Pro úãely plnûní SoZ budou tyto osobní údaje v nezbytném
rozsahu poskytnuty téÏ dodavatelÛm CK (zejména ubytovacím zafiízením,
skiareálÛm, pfiepravním spoleãnostem a prÛvodcÛm). Identifikaãní
údaje skiareálÛ jsou vefiejnû pfiístupné, identifikaãní údaje ubytovacích
zafiízení budou uvedeny v pokynech k odjezdu. Identifikaãní  údaje
dopravce a prÛvodce budou k dispozici bûhem zájezdu. 
23.3. Zákazník bere na vûdomí, Ïe CK bude zpracovávat jeho
osobní údaje v rozsahu jméno, pfiíjmení, adresa, telefonní ãíslo
a e-mailová adresa za úãelem zasílání obchodních sdûlení.
Obchodní sdûlení je CK oprávnûna zasílat formou SMS, MMS,
e-mailem, po‰tou ãi sdûlovat telefonicky. Proti zasílání obchodních
sdûlení mÛÏe zákazník vznést kdykoliv námitku, a to buì na adrese
CK nebo e-mailem zaslan˘m na e-mail: info@ck-vikend.cz. V tomto
pfiípadû nebude CK zákazníkovi dále zasílat obchodní sdûlení, ani
jinak zpracovávat jeho osobní údaje zákazníka pro úãely pfiímého
marketingu. To ustanovení platí pfiimûfienû i ve vztahu k osobám,
v jejichÏ prospûch zákazník SoZ uzavfiel (spolucestující). 
23.6. Zákazník bere na vûdomí, Ïe jako subjekt údajÛ má zejména
následující práva:
a) PoÏadovat od CK pfiístup k osobním údajÛm t˘kajících se jeho
osoby, jejich opravu nebo v˘maz, popfi. mÛÏe poÏadovat omezení
zpracování sv˘ch osobních údajÛ, vzná‰et námitky proti zpracování
osobních údajÛ, jakoÏ i práva na pfienositelnost údajÛ.
b) PoÏadovat, aby CK omezila zpracování jeho osobních údajÛ, pokud
(i) zákazník popírá pfiesnost sv˘ch osobních údajÛ, a to na dobu
potfiebnou k tomu, aby správce ovûfiil pfiesnost jeho osobních údajÛ;

Soubor sluÏeb cestovního ruchu, které jsou Vám nabízeny,
pfiedstavují zájezd podle zákona ã. 159/1999 Sb., o nûkter˘ch
podmínkách podnikání a o v˘konu nûkter˘ch ãinností v oblasti
cestovního ruchu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, kter˘ provádí
smûrnici (EU) 2015/2302.
Budete moci uplatnit ve‰kerá práva, která pro Vás vypl˘vají
z právních pfiedpisÛ Evropské unie t˘kajících se zájezdÛ.
Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus ponese
plnou odpovûdnost za fiádné poskytnutí sluÏeb zahrnut˘ch do zájezdu.
Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus má ze
zákona povinnost zajistit ochranu pro pfiípad úpadku (poji‰tûní
záruky nebo bankovní záruka), na základû které Vám budou
vráceny uskuteãnûné platby za sluÏby, které Vám nebyly
poskytnuty z dÛvodu jejího úpadku, a pokud je souãástí zájezdu
doprava, bude zaji‰tûna Va‰e repatriace. 

Základní práva zákazníka podle zákona ã. 159/1999 Sb. a zákona
ã. 89/2012 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (obãansk˘ zákoník)

Pfied uzavfiením smlouvy o zájezdu obdrÏí zákazník v‰echny
nezbytné informace o zájezdu podle § 9a zákona ã. 159/1999 Sb.,
o nûkter˘ch podmínkách podnikání a o v˘konu nûkter˘ch ãinností
v oblasti cestovního ruchu, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, tj. napfi.
místo urãení cesty nebo pobytu, dopravní prostfiedky, ubytování,
stravování a dal‰í.

Cestovní kanceláfi odpovídá zákazníkovi za fiádné poskytnutí v‰ech
cestovních sluÏeb zahrnut˘ch ve smlouvû o zájezdu.

Zákazník obdrÏí telefonní ãíslo pro naléhavé pfiípady nebo údaje
o kontaktním místu, kde se mÛÏe spojit s cestovní kanceláfií nebo
cestovní agenturou, která zprostfiedkovala prodej zájezdu.

Zákazník mÛÏe s pfiimûfien˘m pfiedstihem a pfiípadnû po uhrazení
dodateãn˘ch nákladÛ postoupit smlouvu o zájezdu na jinou osobu.

Cenu zájezdu lze zv˘‰it jen v pfiípadû konkrétního zv˘‰ení nákladÛ
(napfiíklad cen pohonn˘ch hmot) a pokud je to v˘slovnû stanoveno
ve smlouvû o zájezdu, a to nejpozdûji 20 dní pfied zahájením zájezdu.
Pfiekroãí-li cenové zv˘‰ení 8 % ceny zájezdu, mÛÏe zákazník od
smlouvy odstoupit. Vyhradí-li si cestovní kanceláfi právo na zv˘‰ení
ceny zájezdu, má zákazník v pfiípadû sníÏení pfiíslu‰n˘ch nákladÛ
právo na slevu z ceny zájezdu.

Zákazník mÛÏe od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného
a získat zpût ve‰keré platby, pokud do‰lo k v˘razné zmûnû jakéhokoli
zásadního prvku zájezdu, s v˘jimkou ceny. Pokud cestovní kanceláfi
pfied zahájením poskytování zájezdu tento zájezd zru‰í, má zákazník
právo na vrácení ceny zájezdu a pfiípadnû na náhradu ‰kody.

Zákazník mÛÏe od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného
(storno poplatku) pfied zahájením zájezdu, jestliÏe v místû urãení cesty
nebo pobytu nebo jeho bezprostfiedním okolí nastaly nevyhnutelné
a mimofiádné okolnosti, které mají v˘znamn˘ dopad na poskytování
zájezdu nebo na pfiepravu osob do místa urãení cesty nebo pobytu
(napfiíklad vyskytnou-li se v místû urãení cesty nebo pobytu závaÏné
bezpeãnostní problémy, které by mohly zájezd ovlivnit).

Zákazník mÛÏe pfied zahájením poskytování zájezdu od smlouvy
odstoupit, pokud zaplatí pfiimûfiené a zdÛvodnitelné odstupné
(storno poplatek).

Pokud nelze po zahájení poskytování zájezdu poskytnout jeho
podstatné prvky v souladu se smlouvou, musí b˘t zákazníkovi
nabídnuto vhodné náhradní fie‰ení bez dal‰ích nákladÛ. Zákazník
mÛÏe od smlouvy odstoupit bez zaplacení odstupného (storno
poplatku), pokud nejsou sluÏby poskytovány v souladu se smlouvou,
pfiiãemÏ tato skuteãnost podstatnû ovlivÀuje plnûní sluÏeb zahrnut˘ch
do zájezdu a cestovní kanceláfi neposkytla vhodné náhradní fie‰ení.

V pfiípadû neposkytnutí nebo nesprávného poskytnutí sluÏeb
cestovního ruchu zahrnut˘ch do zájezdu má zákazník právo na
slevu z ceny zájezdu, náhradu ‰kody nebo obojí.

Cestovní kanceláfi má povinnost poskytnout pomoc, pokud se
zákazník ocitne v nesnázích.

Ocitne-li se cestovní kanceláfi v úpadku, bude zákazníkovi vrácena
zaplacená záloha nebo cena zájezdu vãetnû ceny zaplacené za
poukaz na zájezd v pfiípadû neuskuteãnûní zájezdu, nebo rozdíl mezi
zaplacenou cenou zájezdu a cenou ãásteãnû poskytnutého zájezdu
v pfiípadû, Ïe k úpadku do‰lo po zahájení poskytování zájezdu.
Ocitne-li se cestovní kanceláfi v úpadku po zahájení poskytování
zájezdu a je-li souãástí zájezdu doprava, bude zaji‰tûna repatriace
zákazníka. Cestovní kanceláfi Ing. Martin Jindrák – CK Víkend Plus
si zajistila ochranu pro pfiípad úpadku (poji‰tûní záruky nebo
bankovní záruka) u poji‰Èovny UNIQA poji‰Èovna a.s., Evropská
810/136, 16012 Praha 6, zastoupenou spoleãností FIDUCIA s.r.o.,
Národní 138/10, 11000 Praha, Nové Mûsto, tel. 224 951 561, e-mail
fiducia@fiducia.cz. Na tento subjekt se zákazník mÛÏe obrátit v pfiípadû,
Ïe byly sluÏby odepfieny z dÛvodu úpadku cestovní kanceláfie.

Smûrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2302 je
provedena v ãeském právním fiádu zákonem ã. 159/1999 Sb.,
o nûkter˘ch podmínkách podnikání a o v˘konu nûkter˘ch ãinností
v oblasti cestovního ruchu, ve znûní zákona ã.111/2018 Sb. a § 2521
aÏ 2549a zákona ã. 89/2012 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní zákona
ã. 111/2018 Sb. dostupn˘mi na webov˘ch stránkách Ministerstva
pro místní rozvoj (http://www.mmr.cz); tato forma zvefiejnûní má
informativní charakter.

(ii) zpracování jeho osobních údajÛ bylo protiprávní, ale nepoÏádá o v˘maz
osobních údajÛ, ale o omezení jejich pouÏití; (iii) CK jiÏ nepotfiebuje jeho
osobní údaje pro úãely zpracování, ale zákazník je poÏaduje pro urãení,
v˘kon nebo obhajobu sv˘ch nárokÛ; nebo (iv) zákazník vznesl námitku
proti zpracování sv˘ch osobních údajÛ, a to do doby neÏ bude ovûfieno,
zda oprávnûné dÛvody CK pfievaÏují nad oprávnûn˘mi dÛvody zákazníka.
Pokud bylo omezeno zpracování osobních údajÛ zákazníka, mohou b˘t
jeho údaje zpracovány, s v˘jimkou uloÏení, pouze s jeho souhlasem.
c) Právo podat stíÏnost u dozorového orgánu, kter˘m je Úfiad pro
ochranu osobních údajÛ.
d) Získat od CK potvrzení, Ïe jeho osobní údaje jsou zpracovávány,
a pokud tomu tak je, je CK povinna mu na Ïádost poskytnout
následující informace a vydat mu kopii zpracovávan˘ch osobních
údajÛ: (i) úãel zpracování; (ii) kategorie osobních údajÛ, které
zpracovává, (iii) pfiíjemci nebo kategorie pfiíjemcÛ, kter˘m jeho
osobní údaje byly nebo budou zpfiístupnûny; (iv) plánovaná doba,

po kterou budou jeho osobní údaje uloÏeny, nebo není-li ji moÏné
urãit, kritéria pouÏitá ke stanovení této doby; (v) existence práva
poÏadovat od správce opravu nebo v˘maz osobních údajÛ t˘kajících
se zákazníka nebo omezení jejich zpracování a vznést námitku proti
tomuto zpracování; (vi) právo podat stíÏnost u dozorového úfiadu;
(vii) skuteãnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování,
vãetnû profilování.
e) Získat své osobní údaje, které CK zpracovává, a tyto pfiedat
jinému správci osobních údajÛ, pokud (i) je zpracování osobních
údajÛ zákazníka zaloÏeno na souhlasu se zpracováním osobních
údajÛ; nebo (ii) zpracování se provádí automatizovanû. 
23.7. Îadatel o vydání potvrzení dle bodu c) nebo získání osobních
údajÛ dle bodu e) musí pfii Ïádosti prokázat svou totoÏnost tak, aby
se CK neocitla ve stfietu se smyslem pfiíslu‰ného zákona na ochranu
osobních údajÛ. První kopie zpracovávan˘ch údajÛ je bezplatná,
dal‰í pak za poplatek.
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Dolomity, i jiná pohoří - výběr z mnoha typů tras, různá
náročnost, tradice od r. 1992. Penziony/hotely, polopenze.

DOLOMITY červenec, srpen 

Převážně letecké zájezdy s bydlením u moře, koupáním 
a pěknými výlety nebo turistikou, Solidní hotely, polopenze.

MOŘE A POZNÁNÍ červen, září 

Letecky i busem, poznávací i turistické. Pobaltí, Irsko,
Skandinávie, Island. V Pobaltí hotely, jinde chatky či hostely.

SEVER léto CYKLISTIKA červen, září  

Tyrolská jezera, Dolomity, Wachau. Variabilita tras pro
různé kondice klientů. Penziony či hotely, polopenze.

Objednejte si katalog CK Víkend Léto 2019
Dolomity na mnoho způsobů » Národní parky USA » Hawaii » Nový Zéland » Kostarika» Černá Hora 

Korutany » Ortlerské Alpy » Švýcarské Alpy » Jižní Afrika » Lanzarote» Karibik » Východní Alpy » Korfu  
Berchtesgadenské Alpy » Alpy švýcarsko-itals. pomezí » Kanada » Tenerife » Sicílie » Portugalsko

Lago di Garda » Madeira » Chorvatsko » Skandinávie na více způsobů » Kréta » La Palma » Kalábrie
Algarve » Rumunsko » Hory u Lago di Como » Dachstein » Sierra Nevada » Maďarsko » Island » Pobaltí

Sorrentino letecky » Bad Gastein » Rhodos » cyklistické zájezdy » jedno- až třídenní zájezdy

pro skupiny připravíme zájezdy na přanípro skupiny připravíme zájezdy na přání

Ostrovy Sao Antao, Fogo, Sao Vicente – dva jsou rájem krásné turistiky, třetí nabízí nádherné koupání. 
Letecký 13-denní zájezd, najaté busy na ostrovech, přelety mezi ostrovy. Hotely s polopenzí.

Další exotika: Nový Zéland, Jižní Afrika, západ USA, Réunion aj.

červenec
KAPVERDYKAPVERDY

červenec




