Zimní lyžařské pobyty a zájezdy

ZIMA 2018

LIKIDIS TRAVEL s.r.o., Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO 47903678
TEL./FAX 542219200-1

LAST MINUTE
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).

28.02.-04.03.2018

5.990 Kč / osobu
víkendové lyžování!!!
Cena zahrnuje: 2x 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 30.11.2009 v doprovodu 1 rodiče: sleva 1.500 Kč, junior narozen po 30.11.2001: sleva 300
Kč, senior narozen před 30.11.1952: sleva 100 Kč
Doprava: vlastní doprava sleva 1.000 Kč / osobu

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o, Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO 47903678
Tel. 542219200, tel./fax 542219201
Organizuje: CK ATLANTIKA

LAST MINUTE
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).

24.03.-30.03.2018

7.990 Kč / osobu
Cena zahrnuje: 4x ubytování s polopenzí, 4-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
Nepovinné příplatky: balíček na svah: + 80 Kč / osobu (nutné zakoupit v ČR), komplexní cestovní
pojištění včetně storna zájezdu: + 55 Kč / osobu / den
Slevy – skipas: dítě do 8 let narozené po 30.11.2009 v doprovodu 1 rodiče: sleva 2.500 Kč, junior
narozen po 30.11.2001: sleva 400 Kč, senior narozen před 30.11.1952: sleva 100 Kč
Doprava: vlastní doprava sleva 1.000 Kč / osobu
Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o, Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO 47903678
Tel. 542219200, tel./fax 542219201
Organizuje: CK ATLANTIKA

Zillertal a Skijuwel
autobusem

-

5 dnů lyžování ve dvou „mega“ skiareálech Zillertal a Skijuwel

-

špičková střediska Hochzillertal Hochfuegen, Zillertal Arena, Penken nabízí perfektně
upravované sjezdovky s vysokým procentem středně těžkých tratí

-

Ski Juwel – propojené lyžařské areály Alpbachtal a Wildschönau se 145 km tratí
všech obtížností v Kitzbühelských Alpách

Penzion Alexander/ Münster
Polopenze, denně lyžování v jiném středisku, ke sjezdovkám vozí náš autobus
termín

noci / ski cena dospělý

03.03.-09.03. 5/5 7 690 Kč
V ceně: ubytování, polopenze, doprava autobusem, delegát, pobytová taxa
Skipas: 5denní skipas s platností 3 dny Zillertal a 2 dny SkiJuwel 5800 Kč dospělá osoba,
4700 Kč junior nar. 1999-2002, 2800 Kč dítě 2003-20011

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o, Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO 47903678
Tel. 542219200, tel./fax 542219201
Organizuje: CK ORIGINAL

Hintertux / Rakousko
autobusem

-

velikonoční lyžování do výšky 3 250 m se skipasem Zillertaler Superskipass

-

špičkový a oblíbený ledovec Hintertux a propojená střediska Eggalm, Rastkogel a
Penken tvoří oblast Zillertal 3000 / Hintertux

Penzion Alexander/ Münster
Polopenze, denně ke sjezdovkám vozí náš autobus
termín

noci / ski cena dospělý

29.03.-02.04. 3/3 5 690 Kč
V ceně: ubytování, polopenze, doprava autobusem, delegát, pobytová taxa
Skipas: 3denní skipas Zillertaler Superskipass 3650 Kč dospělá osoba,
2900 Kč junior nar. 1999-2002, 1650 Kč dítě 2003-20011
Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o, Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO 47903678
Tel. 542219200, tel./fax 542219201
Organizuje: CK ORIGINAL

Zillertal Superski
autobusem

-

5 dnů lyžování v celé oblasti se skipasem Zillertaler Superskipass

-

špičková střediska ledovce Hintertux, Eggalm a Rastkogel, Hochzillertal Hochfuegen,
Zillertal Arena a Penken tvoří nejpopulárnější a největší skiareál v Rakousku
s množstvím zábavy také po lyžování, aquacentrum, apres ski

Penzion Alexander/ Münster
Polopenze, denně lyžování v jiném středisku, ke sjezdovkám vozí náš autobus
termín

noci / ski cena dospělý

10.03.-16.03. 5/5 7 890 Kč
V ceně: ubytování, polopenze, doprava autobusem, delegát, pobytová taxa
Skipas: 5denní skipas Zillertaler Superskipass 5400 Kč dospělá osoba,
4400 Kč junior nar. 1999-2002, 2400 Kč dítě 2003-20011

Informace a přihlášky:
LIKIDIS TRAVEL s.r.o, Josefská 3, 602 00 BRNO, IČO 47903678
Tel. 542219200, tel./fax 542219201
Organizuje: CK ORIGINAL

