
 

  E-424 
CK Víkend PLUS 

Valdecká 84, 268 01 Hořovice 
tel. 311 510 136, www.ck-vikend.cz  E-424 

Organizační pokyny k odjezdu lyžařského zájezdu 

severní Dolomity - penzion Auerhof 
Fam. Überbacher - Schlossergasse 30 - I-39040 Natz/Schabs - Südtirol 

 pá 16.12. - út 20.12.2022 
2 noci / 3 dny lyžování 

sraz k odjezdu: pá 16.12.  20:45   Benešov - Pomněnice - garáže Marfi 
 22:00   Praha - st. metra N. Butovice 
 22:30   Beroun - č.s. OMV na D5 
 22:45   Žebrák - č.s. Charouz (KAPROIL) 
 23:15   Plzeň - parkoviště Na Rychtářce 

č.busu: 

7 
trasa: Benešov - Praha - 

Plzeň 

upřesnění pro 1. den:  odjezd večer, jízda přes noc, ráno příjezd na 1. areál 

lyžařský program:  Helm – Speikboden - Plose 

cena skipasu: 

• 88 EUR     dospělí 

• 77 EUR     senioři narození 25.11.1957 a dříve 

• 70 EUR     junioři narození 27.11.06-26.11.14 

•   0 EUR     děti nar. 27.11.14 a později 

pobytová taxa:   platí se v hotovosti na místě dle aktuální výše - cca 1.15 EUR / noc 

 
 

VSTUP NA ÚZEMÍ ITÁLIE A DO LYŽARSKÝCH STŘEDISEK 
 

                                           AKTUÁLNĚ NEJSOU ŽÁDNÉ OMEZUJÍCÍ PODMÍNKY 

                                                                      (stav v době vydání těchto pokynů) 
    - není vyžadován certifikát o očkování nebo prodělání nemoci covid-19 (Greenpass) 
    - není vyžadován negativní test na covid-19 
    - není vyžadováno vyplnění příjezdového formuláře (dPLF) 

 
 

POJIŠTĚNÍ A DOKLADY 
    - uživatel skiareálu musí v případě kontroly prokázat, že má sjednáno pojištění s odpovědností za škody 
      nebo újmy způsobené třetím osobám (potvrzení pojišťovny v anglickém jazyce) 
    - dále je doporučeno mít sjednané cestovní pojištění s připojištěním Covid-19 
    - balíček pojištění UNIQA sjednaný přes CK výše uvedené pokrývá 
    - u sebe mějte vždy číslo pojistné smlouvy a telefonní číslo na asistenci vaší pojišťovny 
    - pro klienty, kteří si sjednali přes CK pojištění UNIQA je číslo smlouvy 1560517530 a tel. +420 255 734 900 
    - u sebe mějte také kartičku Vaší zdravotní pojišťovny (Evropský průkaz zdravotního pojištění) 
    - zkontrolujte si platnost Vašeho cestovního dokladu (pas, občanský průkaz) 

 
 

PODMNÍNKY PRO SKIAREÁLY 
    - zákaz kouření, konzumace potravin a nápojů na přepravních zařízeních a v místech nástupu a výstupu z nich 
    - zákaz pohybu na sjezdovkách a snowparcích pod vlivem alkoholu (tolerance 0,5 promile) a drog 
    - uživatel skiareálu do 18 let musí mít ochrannou přilbu 

 
 

DOPORUČENÍ 
    - vezměte s sebou několik respirátorů FFP2, protože nadále trvá povinnost jejich nošení v nemocničních zařízení 
    - nenastupujte na zájezd při příznacích či při podezření na nákazu covid-19 (i jiných respiračních chorob) 
    - buďte ohleduplní k ostatním i k sobě, neboť nadále může býti italskými orgány nařízena karanténa 



 

Další informace na cestu 

Info ke skipasům: platí se až na zájezdu v hotovosti v euro průvodci zájezdu, který je zakoupí za naše smluvní 
ceny pro všechny účastníky. Nárok na slevu pro seniory, juniory a děti je nutno doložit osobním dokladem (OP, pas), 
a to buď osobní přítomností na pokladně areálu, nebo poskytnutím dokladů průvodci. Na některých areálech je 
vratná kauce 5 euro.  

Nástup: dostavte se v uvedený čas na dohodnuté nástupní místo. Pokud je uvedeno více nástupních míst a jedním 
z nich je Praha, je toto považováno za hlavní nástupní místo. Nástup na dalších místech je možný po dohodě s CK. 

Přepravní podmínky: každý účastník smí vzít s sebou pouze jedny lyže nebo jeden snowboard. Lyže nebo 
snowboard navíc nebudou vzaty do přepravy. 
Vezměte s sebou pouze skladná zavazadla - tašku, batoh, kufr. Lyže nebo snowboard musí být umístěny ve vaku. 
Ve vaku se snowboardem nesmí být kvůli skladnosti umístěny boty na snowboard. Do kabiny autobusu je možno 
vzít pouze malé příruční zavazadlo, které nebude překážet v pohybu osob v uličce busu. Cenné věci si vezměte do 
kabiny autobusu. Zavazadla je nutné označit ve vlastním zájmu jmenovkami. Zavazadla předejte řidiči, který je 
do busu uloží. 
Z důvodu odlišné konstrukce toalet u jednotlivých busů CK negarantuje v zimním období zprovoznění WC. Během 
přepravy budou realizovány přestávky, a to většinou na čerpacích stanicích, kde bude možno využít WC. 

Popis ubytování: rodinný penzion s 2-4 lůžkovými pokoji, rekonstrukce 2015-18,  poloha: jihotyrolské město Natz, 
8 km od Brixenu, výstupní a nástupní místo (zastávka autobusu) je vzdáleno cca 150 m od penzionu - nutno dojít 
pěšky (po rovině) ,  pokoje: s vl. příslušenstvím, v ceně 2-3 lůžkové,  vybavenost: výtah, bar s prodejem nápojů, 
herna, malá společenská místnost, skidepozit,  wellness: sauna za poplatek cca 20 euro/skupinku 4-6 
osob,  internet: WiFi funguje i na pokojích, pro spolehlivé a trvalé připojení k internetu doporučujeme vlastní data 
 
Stravováni: snídaně: bufet, jednotné večeře: salátový bufet, předkrm (polévka, těstoviny nebo lasagne), hlavní jídlo, 
malý desert nebo kompot 
 
Ložní a koupelnové prádlo, ostatní pokyny: povlečení i ručníky jsou v ceně. 

Předpokládaný návrat do ČR je kolem 2.-3. hodiny ráno - platí pro Prahu. 

Výstupní místa jsou shodná s nástupními. Při příjezdu na Nové Butovice v době, kdy ještě nejezdí metro (před 
04:30), mohou klienti odkázaní na MHD v Praze využít noční autobusovou linku č.904 jedoucí přímo z výstupního 
místa v ulici Bucharova směrem do centra, a to v intervalech 20-30 minut. 

Uvědomte o těchto pokynech všechny osoby, které jste na zájezd přihlašoval(a). 

Zasedací pořádek je připraven v CK. V případě potřeby si vyhrazujeme právo provést při nástupu dodatečné 
změny. 


