
                                   Itálie, Val di Fassa – Sella Ronda Hotel Monzoni ***, 

 Hotel se nachází 1000 m od lanovky v městečku Pozza di Fassa, chůzí cca 8-10 minut od lanovky 
vedoucí do lyžařského střediska Buffaure. 
 Lanovkami lze s  přestupem dojet do střediska Val di Fassa s napojením na Sella Rondu.  
Wifi připojení k internetu zdarma v lobby.  
Wellness: bazén a finská sauna s relaxační částí – zdarma v rámci pobytu. 
 Stravování: Snídaně formou bufetu. Večeře o 2 chodech s výběrem z menu, přílohy, saláty, ovoce 
a dezerty formou bufetu. 
 Ubytování: K dispozici jsou 2-lůžkové s možností 2 přistýlek. Všechny pokoje mají vlastní sociální 
zařízení (WC, sprcha), TV, sejf. Většina pokojů má balkón, ale negarantujeme pokoj s balkónem.  
Lyžování: V ceně skipas Dolomiti Superski. Lze tedy využít lyžování ve všech dostupných 
střediscích jako i okruh Sella Ronda. Mimo Val di Fassu a Sella Ronda, lze navštívit Alpe Lusia, 
Passo San Pellegrino, případně Ski Center Latemar ve Val di Fiemme.  
Doprava ke sjezdovkám: bude zajištěna naším autobusem do Campitello di Fassa, případně jiné 
oblasti dle dohody.  
Lze využít místního skibusu za poplatek: denní lístek € 3, 2-denní lístek € 6, 7 denní lístek € 12 
(ceny zimní sezóny 2018/2019).  

Termín zájezdu:  neděle 16.02. – 22.02. 2020  (ubytování: 16.02. – 21.02. 2020)  

Ceny  :              Dospělý   16 990 Kč   
                         Senior     16 490 Kč (nar. 30.11.1954 a starší)  
                         Junior     14 990 Kč (nar. 30.11. 2003 a mladší)  
                         Dítě I       10 290 Kč (nar. 30.11. 2001 a mladší) Sleva 3. a 4. lůžko (přistýlka) 
                                                      pro výše uvedené kategorie: - 2000 Kč / pobyt Sleva 4. lůžko , 
(přistýlka)  
                             Dítě II           3 – 7 let, 3. lůžko/přistýlka 2 490 Kč Dítě II 3 – 7 let, 4. 
lůžko/přistýlka 
                                                         7 990 Kč  
                            Cena pro dítě 3 – 7 let je platná při 2 plně platících osobách.  

Cena zahrnuje: - Dopravu autobusem na místo a zpět 
                                      - 5 denní skipas Dolomiti Superskiu  
                                      - 5 nocí s polopenzí 
 
 Cena nezahrnuje: - Lokální pobytovou taxu cca 2,2 € / osoba / noc od 14 let –  
                                                   hradí se na místě v recepci. 
                                                 - Komplexní cestovní pojištění Allianz včetně storna zájezdu:  
                                                    322 Kč dospělý, dítě do 14 let 161 Kč, osoby starší 70 let 644 Kč. 
Pojištění  
                                                    je nutno sjednat spolu s přihláškou a uhradit se zálohou.  
                                                   Při dodatečném objednání nelze uplatnit storno zájezdu.        
                    
Přihlášky do 30. září 2019.  Platba zálohy ve výši 7000 Kč / osoba, do 15.10. 2019. 

Doplatek 30 dní před odjezdem 

Zálohu i doplatek je možno uhradit bezhotovostním způsobem s uvedením příjmení plátce  

 na č.ú. SKG  2500586019/2010  s poznámkou VAL DI FASSA 

 Obsazení sedadel v autobuse bude stanoveno dle pořadí přihlášek  

 

Mgr. Jaromír Dümler   tel. 604 511 439,  jaromirdumler@seznam.cz 


