Zimní lyžařské pobyty a zájezdy

ZIMA
2018/2019

LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX 542219200-1,
e-mail: prodej@likidistravel.cz, IČO 47903678

FREE SKI – PŘEDVÁNOČNÍ LYŽOVÁNÍ

ITÁLIE - PASSO TONALE/PONTE DI LEGNO

VŠE V CENĚ:
UBYTOVÁNÍ, POLOPENZE, SKIPAS, DOPRAVA
HOTEL CASA ALPINA – PONTE DI LEGNO:
POLOHA: ubytování je v hotelu, který se nachází v městečku Ponte di Legno.
Vzdálenost od lyžařského areálu je cca 1 km. Zastávka skibusu před hotelem.
Pro přepravu do 7 km vzdáleného lyžařského areálu Passo Tonale je možné využít
kabinovou lanovku Ponte di Legno – Colonia Vigili – Passo Tonale.
POKOJE: 2-4 lůžkové pokoje, vlastní sociální zařízení, fén, TV.
VYBAVENÍ HOTELU: recepce, restaurace, společenská místnost, salónek, herna a
místnost na uložení lyží
STRAVOVÁNÍ: polopenze – italská kuchyně: snídaně – bufet, večeře – servírovaná
3 chody + salátový bufet.

14.12. – 20.12. 4 noci
8.390 Kč

7.990 Kč

CENA ZAHRNUJE:
- 4x ubytování s polopenzí
- 4-denní skipas skipas „Adamello Ski“
- dopravu autobusem
- služby delegáta
CENA NEZAHRNUJE:
- vratná kauce za skipas (čipová karta KeyCard): + 5 € / skipas
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY – SKIPAS:
- možnost dokoupení skipasu 1 den navíc (lyžování v den příjezdu): + 400 Kč / osobu
SLEVY – DOPRAVA:- vlastní doprava: sleva 1.000 Kč / osobu
LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX 542219200-1,
e-mail: prodej@likidistravel.cz, IČO 47903678

organizuje: CK ATLANTIKA

ITÁLIE
TONALE PONTE DI LEGNO
VILLA LUZZAGO, Ponte di Legno

VŠE V CENĚ: ubytování, polopenze, skipas a doprava
Villa Luzzago se nachází 600 m od malebného centra městečka Ponte di Legno. Vzdálenost od lyž. areálu
v Ponte di Legno je cca 1.500 m (zastávka skibusu je 90 m od domu). Pro přepravu do 7 km vzdáleného lyž.
areálu Passo Tonale je možné využít kabinovou lanovku Ponte di Legno – Colonia Vigili – Passo Tonale.
- 1-4 lůžkové pokoje s vlastním soc. zařízením.
- polopenze formou selfservis - česká kuchyně: snídaně – jednotné menu + doplňkový bufet (nápoje, jogurt,
cornflakes, máslo, džem, med), večeře - polévka, hlavní chod. Možnost přikoupení balíčku na svah za
příplatek (chléb se sýrem nebo salámem, ovoce nebo oplatek).

3noci 01.02.-04.02.2019
7.116Kč / osoba
3noci 21.02.-23.02.2019
6.261Kč / osoba
2noci 07.03.-09.03.2019
6.261Kč / osoba
3noci 20.03.-23.03.2019
6.261Kč / osoba

2noci 14.02.-16.02.2019
6.261Kč/ osoba
3noci 27.02.-02.03.2019
7.116Kč/ osoba
2noci 14.03.-16.03.2019
6.261Kč/ osoba
3noci 27.03.-30.03.2019
6.261Kč/ osoba

Cena zahrnuje: 2x nebo 3x ubytování s polopenzí, 3-denní skipas „Adamello Ski“, dopravu autobusem, povlečení
(nutné vlastní ručníky), služby delegáta
Cena nezahrnuje: vratná kauce na závěrečný úklid: + 10 € / pokoj. Klienti uklízí pokoje sami (čisticí prostředky jsou k
dispozici na místě) nebo je kauce použita na provedení závěrečného úklidu, vratná kauce na skipas (čipová karta
KeyCard): + 5 € / skipas, ručníky a toaletní potřeby na pokoji
Nepovinné příplatky: balíček na svah: + 40 Kč / osobu (nutné zakoupit v ČR), komplexní cestovní pojištění včetně
storna zájezdu: + 55 Kč / osobu / den
Slevy – skipas: dítě do 8 let narozené po 30.11.2010 v doprovodu 1 rodiče: sleva 1.500 Kč (pro termíny do 18.3.2019),
sleva 1.200Kč (pro termín od 18.3.2019), junior narozen po 30.11.2002: sleva 300 Kč,
senior narozen před 30.11.1953: sleva 100 Kč
Doprava: vlastní doprava sleva 1.000 Kč / osobu

LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX 542219200-1,
e-mail: prodej@likidistravel.cz, IČO 47903678

organizuje: CK ATLANTIKA

VŠE V CENĚ: UBYTOVÁNÍ, POLOPENZE, SKIPAS, DOPRAVA

ITÁLIE – TONALE / PONTE DI
LEGNO
Ubytování: Villa LUZZAGO
POLOHA: dům Villa Luzzago se nachází 600 m od centra městečka Ponte di Legno, kde jsou obchody, restaurace,
bary a kavárny. Vzdálenost od lyžařského areálu v Ponte di Legno je cca 1.500 m (zastávka skibusu 90 m). Pro
přepravu do 7 km vzdáleného lyžařského areálu Passo Tonale je možné využít kabinovou lanovku Ponte di Legno –
Colonia Vigili – Passo Tonale.
POKOJE: 1-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením. Povlečení je zahrnuto v ceně zájezdu, nutné vlastní
ručníky, možnost zapůjčení za poplatek na místě.
VYBAVENÍ DOMU: jídelna, společenská místnost s TV, bar, připojení k internetu (zdarma), místnost na uložení lyží,
parkování
STRAVOVÁNÍ: polopenze (forma selfservis, česká kuchyně) snídaně – jednotné menu (pomazánka + sýr nebo salám,
párky, vajíčka) + doplňkový bufet (nápoje, jogurt, cornflakes, máslo, džem, med), večeře – polévka a hlavní chod.
Možnost přikoupení balíčku na svah za příplatek (chléb se sýrem nebo salámem, ovoce nebo oplatek).

BRNĚNSKÉ JARNÍ PRÁZDNINY

08.02. - 15.02.
11.990 Kč
5nocí/ 5dní SKIPAS, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, POLOPENZE

z uvedené ceny sleva až 8 % (včasná rezervace, stálý klient)
CENA ZAHRNUJE:
- 5x ubytování s polopenzí
- 5-denní skipas „Adamello Ski“
- dopravu autobusem
- povlečení (nutné vlastní ručníky)
- služby delegáta
CENA NEZAHRNUJE:
- vratná kauce na závěrečný úklid: + 10 € / pokoj. Klienti uklízí pokoje sami (čistící prostředky jsou k dispozici na místě) nebo je
kauce použita na provedení závěrečného úklidu.
- vratná kauce na skipas (čipová karta KeyCard): + 5 € / skipas
- ručníky a toaletní potřeby na pokoji
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY – UBYTOVÁNÍ:
- balíček na svah: + 100 Kč / osoba pobyt (nutné zakoupit v ČR)
NEPOVINNÉ PŘÍPLATKY – SKIPAS:
- možnost dokoupení skipasu na den příjezdu (cca 5 – 6 hodin lyžování): + 700 Kč (nutné zakoupit v ČR)
SLEVY – SKIPAS:
- dítě do 8 let narozené po 30.11.2010 v doprovodu 1 rodiče + nelyžaři: sleva 2.500 Kč
- junior narozen po 30.11.2002: sleva 500 Kč
- senior narozen před 30.11.1953: sleva 100 Kč
SLEVY – DOPRAVA:- vlastní doprava: sleva 1.000 Kč / osobu

LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO,
TEL./FAX 542219200-1,
e-mail: prodej@likidistravel.cz, IČO 47903678

organizuje: CK ATLANTIKA

