
                              Pampeago  2020*** Val diFiemme 
 

Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti lanovky areálu Ski Center Latemar .  
Vybavení hotelu: recepce, velká lobby s krbem, Wifi připojení k internetu, bar, restaurace, 
společenská místnost s TV-sat, sluneční terasa s lehátky, dětský koutek, hotelová úschovna lyží 
a lyžařských bot, biliár* 
http://www.sporthotelpampeago.it/ 
Wellness: bazén 12 x 6 m, sauna, pára, horské sluníčko*, relaxační koutek s lehátky, masáže* , 
posilovna. 
 V rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též osušky 
Stravování: polopenze. Snídaně formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů.  
Večeře – servírované menu s výběrem ze 4 až 5 teplých předkrmů, 3 hlavních jídel se 2 přílohami 
a 3 dezertů, studené předkrmy a další přílohy formou bufetu, salátový bufet, nápoje za poplatek. 
Pokoje: 2-3lůžkové pokoje, 2lůžkové s možností až 2 přistýlek (patrová postel) s vlastním 
sociálním zařízením (sprcha nebo vana, WC, fén), TV, Wifi připojení k internetu*. Negarantujeme 
pokoje s balkónem. 
(* služby za příplatek) 
 
Doprava:  klimatizovaným autobusem. Odjezd v neděli 8.3.2020 v ranních hodinách od Gymnázia. 
                        K dopravě ke sjezdovkám areálů Alpe Cermis a Alpe Lusia je nutno využít skibusu 
–  
                        cena 5 € /3 dny nebo 10 € / 7 dní. 
 
Termín pobytu:      8.3 – 14.3.2020   (ubytování od  8.3.  – 14.3. 2020 ) 
 
Ceny :                        Dospělý   15 190 Kč   
                                  Senior      14 990 Kč    
                                  Junior      13 990 Kč   
                                  Dospělý, Senior, Junior na přistýlce (3. a 4. lůžko) -600 Kč  
                                  Senior (30.11.1954 a starší) | Junior (30.11.2003 a mladší)  
                                  Cena pro děti je platná s 2 plně platícími osobami na pokoji    
                                  Dítě 3 – 7 let  6 290 Kč   Dítě 8 let  7 890 Kč     Dítě 9 – 12 let   11 490 Kč   
 Cena zahrnuje:    
                               - Dopravu autobusem na místo a zpět 
                               - 5 nocí s polopenzí  
                               - 5 denní skipas Val di Fiemme  
Cena nezahrnuje: 
                                - Lokální pobytovou taxu cca 2,2 € / osoba / noc od 14 let – hradí se na místě v 
recepci.  
                               - Komplexní 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 .  
Obsazení sedadel v autobuse bude stanoveno dle pořadí přihlášek 
 
Mgr. Jaromír Dümler   tel. 604 511 439,                                                                                                                     
jaromirdumler@seznam.cz 

http://www.sporthotelpampeago.it/

