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Club 
Čedok

Ostatní 
klienti 

Slevy za včasný nákup 
(uzavření smlouvy do 30. 9. 2017) 7 % 5 %
(uzavření smlouvy do 31. 10. 2017) 6 % 4 %

Club 
Čedok

Ostatní 
klienti 

Trvalé slevy od 1. 11. 2017
(uzavření smlouvy 50 a více dní 
před nástupem/odjezdem)

4 % 2 %

Nákupem zájezdu se rozumí uzavření smlouvy o zájezdu.
U zájezdu do Itálie – Livigna jsou slevy za včasný nákup nižší  
o 2% a Trvalé slevy nejsou poskytovány.

Slevy za včasNý 
NákUp až 7 %

LYŽOVÁNÍ V ZAHRANIČÍ
Club 
Čedok

Ostatní 
klienti 

Slevy za včasný nákup 
(uzavření smlouvy do 30. 9. 2017) 6 % 4 %
(uzavření smlouvy do 31. 10. 2017) 4 % 2 %

PObYT PRO dÍTě ZdARmA 
v autokarových zájezdech označených v katalogu sym-
bolem „pOBYT pRO DÍTĚ zDaRMa“ platí jedno dítě, spl-

ňující věkové podmínky uvedené v ceníku u ubytovacího zařízení, 
ubytované na 1. přistýlce v pokoji s nejméně dvěma dospělými 
osobami, jen pevnou dětskou cenu a navíc další osoby ubytované 
ve společném pokoji čerpají slevu za včasný nákup (neplatí pro 
případné druhé dítě na přistýlce platící pevnou dětskou cenu). 
pevná dětská cena zahrnuje jen cenu jízdenky a případných do-
plňkových služeb. pobyt, tedy ubytování a případně stravování, 
má dítě ZdARmA. výše pevných dětských cen uvádíme v ceníku 
u příslušného ubytovacího zařízení v liště dětská cena. z pevných 
dětských cen se neposkytuje sleva za včasný nákup.

LYŽOVÁNÍ V ČESKÉ REPUbLICE

Pobyt pro

dÍTě ZCELA ZdARmA 
v zájezdech vlastní dopravou označených tímto sym-
bolem nabízíme veškeré služby zahrnuté v základní 

ceně dospělé osoby zcela zdarma pro jedno vaše dítě ubytova-
né v jednom pokoji společně se dvěma dospělými. věk dítěte, 
na něž se uvedená sleva vztahuje, a období nebo termíny zá-
jezdů, kdy lze slevu využít, jsou uvedeny v ceníku k příslušnému 
ubytovacímu zařízení.
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PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT
Oblast ubytování kategorie katalog

str. Oblast ubytování kategorie katalog
str.

ČESKÁ REPUBLIKA
Jizerské hory
Bedřichov Horský hotel Jelínek *** 8
Jetřichovice Hotel Bellevue *** 8
Liberec Wellness hotel Babylon **** 9
Krušné hory a okolí 
Loučná pod Klínovcem Hotel Star 4 *** 10
Háj pod Klínovcem Hotel Star 3 *** 11
Boží Dar Hotel Praha **** 11
Šumava a okolí 
Špičák Orea Resort Horizont *** 12
Modrava Hotel Modrava *** 12
Železná Ruda Hotel Böhmerwald *** 13
Železná Ruda Hotel Ostrý *** 13
Srní Hotel Srní a depend. ****/*** 14
Přední Výtoň Penzion Vyhlídka *** 15
Horská Kvilda Hotel Rankl *** 15
Krkonoše a Podkrkonoší 
Harrachov Orea Resort Sklář **** 17
Harrachov Wellness hotel

Harrachovka *** 17
Harrachov Wellness hotel

Svornost *** 18
Harrachov Hotel Harrachov Inn *** 18
Harrachov Hotel Pomi *** 19
Harrachov-Rýžoviště Hotel Fit Fun *** 19
Harrachov-Rýžoviště Hotel Pytloun *** 20
Rokytnice nad Jizerou Penzion Bobeš *** 20
Rokytnice nad Jizerou Sporthotel Bohemia *** 21
Špindlerův Mlýn Clarion Hotel **** 21
Špindlerův Mlýn Orea Resort Horal **** 22
Špindlerův Mlýn Hotel VZ Bedřichov **** 22
Špindlerův Mlýn SkiHotel Lenka *** 23
Špindlerův Mlýn Hotel Barbora *** 23
Špindlerův Mlýn Alpský hotel *** 24
Špindlerův Mlýn Hotel Olympie *** 24
Špindlerův Mlýn Hotel Tři růže *** 25
Špindlerův Mlýn Harmony Club Hotel **** 25
Špindlerův Mlýn Hotel Start *** 26
Špindlerův Mlýn Hotel Výsluní *** 26
Pec pod Sněžkou Hotel Horizont **** 27
Janské Lázně Hotel Terra *** 28
Janské Lázně Hotel Luční dům *** 28
Čistá v Krkonoších Villapark Happy Hill *** 29
Benecko Penzion Dana *** 29
Orlické hory 
Rokytnice
v Orlických horách Penzion Rampušák *** 30
Dolní Radechová Penzion Tereza *** 31
Herbortice Hotel Na Mlýně *** 21
Českomoravská vrchovina 
Milovy Orea Resort

Devět skal Vysočina *** 32
Herálec Hotel Žákova hora *** 32

Jeseníky 
Lipová – lázně Hotel TOČ *** 33
Ostružná Hotel Park *** 33
Dolní Morava Wellness Hotel Vista **** 34
Suchá Rudná Hotel Paramon *** 34
Kouty nad Desnou Hotel Dlouhé Stráně *** 35
Malá Morávka-Karlov Hotel Kamzík *** 36
Malá Morávka Hotel Neptun *** 37
Karlov pod Pradědem Chata Edison *** 37
Karlov pod Pradědem Chata Marion *** 38
Karlova Studánka Hotel VZ Ovčárna *** 38
Filipovice
- Bělá pod Pradědem Hotel Stará Pošta *** 39
Vidly
- Vrbno pod Pradědem Horský hotel Vidly **** 39
Beskydy 
Ostravice Horský hotel Sepetná *** 40
Ostravice Penzion Sluníčko *** 40
Rožnov p. Radhoštěm Hotel Relax *** 41
Horní Bečva Hotel Mesit *** 41
Velké Karlovice-Léskové Spa hotel Lanterna **** 42
Velké Karlovice-Léskové Wellness hotel Horal **** 42
Bílá Hotel Bauer *** 43

SLOVENSKO 
Malá Fatra 
Terchová-Vrátna dolina Hotel Boboty *** 45

Nízké Tatry
Demänovská Dolina
Jasná Wellness hotel Chopok **** 48
Demänovská Dolina
Jasná Hotel Tri studničky **** 48

Demänovská Dolina
Jasná Wellness hotel

Grand Jasná **** 49
Demänovská Dolina
Jasná Hotel SOREA SNP *** 50
Demänovská Dolina
Jasná Hotel SOREA Marmot ** 50
Demänovská Dolina
Jasná Ski&Wellness

Residence Družba **** 51
Demänovská Dolina
Jasná Hotel Mikulášská chata *** 52
Demänovská Dolina
Jasná Bungalovy Jasná-Lúčky *** 52
Liptovský Ján Hotel SOREA Máj *** 53
Vysoké Tatry
Podbanské Grand hotel Permon **** 57
Podbanské hotel Pieris *** 57
Štrbské Pleso Hotel Panorama Resort **** 58
Štrbské Pleso Hotel SOREA Trigan *** 58
Štrbské Pleso Hotel Pátria **** 59
Štrbské Pleso Hotel a bungalovy FIS ***/** 59
Štrbské Pleso Hotel Toliar *** 60
Starý Smokovec koliba Kamzík *** 60
Nový Smokovec hotel Palace *** 61
Nový Smokovec hotel Branisko *** 61
Starý Smokovec Grandhotel

Starý Smokovec **** 62
Tatranská Lomnica Grandhotel Praha **** 62
Tatranská Lomnica Hotel SOREA Titris *** 63
Tatranská Lomnica Hotel SOREA Urán *** 63
Tatranská Lomnica vila Beatrice *** 64
Tatranská Lomnica vila Júlia *** 64
Tatranská Lomnica vila Magnólia *** 65
Tatranská Lomnica vila Ľudmila *** 65
Tatranská Lomnica Hotel Kukučka **** 66
Tatranské Matliare Hotel SOREA

Hutník I. a II. ***/** 67
Západní Tatry
Zuberec Hotel Tatrawest *** 68
Spišská Magura, Levočské vrchy
Ľubovnianské kúpele Hotel SOREA Ľubovňa *** 69

ITÁLIE 
Dolomiti Superski -Val di Fiemme
Val di Fiemme Hotel Relais Grünwald **** 73
Val di Fiemme Hotel & Aparthotel

Villa di Bosco **** 73
Val di Fiemme Hotel Trunka Lunka *** 73
Val di Fiemme Hotel Resort Veronza *** 74
Val di Fiemme Hotel Sporting *** 74
Val di Fiemme Hotel & Residence Rosa *** 74
Val di Fiemme Aparthotel & Residence

Des Alpes *** 75
Val di Fiemme Residence Maso Cheló *** 75
Val di Fiemme Agritur Al Molin *** 75
Dolomiti Superski - San Martino
San Martino Hotel Alpenrose *** 76
San Martino Residence Edelweiss *** 77
San Martino Residence Taufer *** 77
San Martino Clubresidence Sporting *** 77
Dolomiti Superski - Val di Fassa e Carezza
Val di Fassa e Carezza Hotel & Aparthotel

Ladina ****/*** 78
Val di Fassa e Carezza Clubresidence

& Hotel Al Sole *** 79 
Val di Fassa e Carezza Residence Contrin *** 79
Val di Fassa e Carezza Parkhotel Conturina **** 79 
Dolomiti Superski - Arabba / Marmolada
Arabba / Marmolada Hotel Baita Dovich *** 80
Arabba / Marmolada Hotel Malga Ciapela ** 81
Arabba / Marmolada Apartmánový dům

Sole E Nef ** 81
Arabba / Marmolada Resid. Regina Dolomiti *** 81
Dolomiti Superski - Civetta 
Civetta Hotel Orso Grigio **** 82
Civetta Garni Esperia ** 83
Civetta Residence Civetta **** 83
Civetta Apartmánový dům

Esperia *** 83
Dolomiti Superski - Cortina d'Ampezzo
Cortina d'Ampezzo Grand Hotel Misurina **** 84
Cortina d'Ampezzo Hotel Auronzo **** 85
Cortina d'Ampezzo Residence al Corte *** 85
Cortina d'Ampezzo Residence al Lago *** 85 
Dolomiti Superski - Val Gardena / Alpe di Siusi
Val Gardena Aparthotel Kastel
/ Alpe di Siusi Seiser Alm *** 86
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Oblast ubytování kategorie katalog

str. Oblast ubytování kategorie katalog
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Dolomiti Superski - Valle Isarco
Valle Isarco Residence Parkhotel

Plose *** 87
Dolomiti Superski - Kronplatz / Plan de Corones
Kronplatz
/ Plan de Corones Hotel Autentic Adler **** 88
Kronplatz
/ Plan de Corones Hotel Brunnerhof *** 89 
Kronplatz
/ Plan de Corones Residence Al Conte *** 89
Kronplatz
/ Plan de Corones Residence Diana *** 89
Skirama Dolomiti – Tonale /Ponte di Legno
Tonale / Ponte di Legno Hotel Delle Alpi **** 90
Tonale / Ponte di Legno Hotel Club Piandineve **** 91
Tonale / Ponte di Legno Hotel Orchidea **** 91
Tonale / Ponte di Legno Residence Redivalle *** 92
Tonale / Ponte di Legno Residence

La Cascata & La Baita *** 92
Tonale / Ponte di Legno Privátní apartmán Top *** 92
Skirama Dolomiti – Pejo
Pejo Hotel & Residence

Domina ***/**** 93
Skirama Dolomiti - Marilleva / Folgarida
Marilleva / Folgarida Residence Club

Nevesole Resort *** 94 
Skirama Dolomiti - Paganella
Paganella Hotel Alpen **** 95
Paganella Hotel Bottamedi *** 96
Paganella Residence Alba Nova *** 96
Paganella Residence Meridiana *** 96
Skirama Dolomiti - Monte Bondone
Monte Bondone Hotel Norge **** 97
Monte Bondone Hotel Alpine Mugon **** 98
Monte Bondone Hotel Le Blanc **** 98
Monte Bondone Residence Cielo Aperto *** 98
Skirama Dolomiti - Folgaria / Lavarone
Folgaria / Lavarone Golf Hotel Folgaria **** 99
Folgaria / Lavarone Grand Hotel Biancaneve **** 100
Folgaria / Lavarone Residence Stella *** 100
Folgaria / Lavarone Residence Serrada *** 100
Alta Valtellina - Bormio / San Colombano
Bormio/San Colombano Hotel Sant Anton **** 102
Bormio/San Colombano Hotel Villaggio Girasole *** 102
Bormio/San Colombano Hotel Cima Piazzi *** 102
Bormio/San Colombano Chalet Stelle di Neve *** 103
Bormio/San Colombano Residence Jolly *** 103
Bormio/San Colombano Residence Villa Feleit *** 103
Bormio/San Colombano Residence La Baita *** 104
Bormio/San Colombano Residence Elga *** 104
Bormio/San Colombano Residence Rosengarden *** 104
Alta Valtellina - Livigno
Livigno Hotel Sport **** 105
Livigno Hotel 2000 **** 106 
Livigno Hotel Intermonti **** 106
Livigno Hotel Alpen Village *** 106
Livigno Residence Intermonti **** 107
Livigno Apart. dům Marianna *** 107
Livigno Apart. dům Homelywood *** 107
Livigno Apart. dům Borch *** 108
Livigno Apart. Bait da Poz *** 108
Livigno Privátní apart. Carosello **/*** 108 
Alta Valtellina – Santa Caterina
Santa Caterina Hotel 3 Signori **** 109
Santa Caterina Hotel Sport **** 110
Santa Caterina Hotel Compagnoni *** 110
Santa Caterina Hotel Alle 3 Baite *** 110
Santa Caterina Chalet Le Betule **** 111
Santa Caterina Residence Roda *** 111
Santa Caterina Apartmánový dům

Casa Federica *** 111
Madesimo
Madesimo Suite Hotel Boscone **** 112
Madesimo Alps Oriental

Wellness Hotel *** 113
Madesimo Residence Boscone **** 113
Madesimo Residence Baita dei Pini *** 113
Aprica
Aprica Hotel Arisch **** 114
Aprica Hotel Derby *** 115
Aprica Residence Stofol *** 115
Aprica Apart. dům Baitone *** 115
Val Senales
Val Senales Hotel & Residence

Gerstgras *** 116
Val Senales Blu Hotels Senales *** 117
Val Senales Hotel Grawand *** 117
Val Senales Top Residence Kurz *** 117

RAKOUSKO 
Tyrolsko - Ötztal
Oetz Hotel Habicherhof **** 120
Oetz Aktivhotel Waldhof **** 121
Sölden Hotel Regina *** 121
Sölden Pension Söldenkogl *** 122
Sölden Pension Bergsee *** 122
Sölden Hotel Erhard **** 123
Sölden Hotel Alm-Ferienclub

Silbertal **** 123
Tyrolsko – Stubaital
Telfes im Stubaital Hotel Montana *** 125
Tyrolsko – Zillertal-Hintertux
Fügenberg Hotel Hubertus *** 126
Fügen Hotel Elisabeth **** 127
Fügen Hotel Sonne *** 127
Tyrolsko – Kitzbühel –Kirchberg
Kitzbühel Landhotel Vordergrub *** 128
Kirchberg Lifthotel *** 129
Kirchberg Kroneck **** 129
Salcbursko – Zell am See-Kaprun-Mittersill 
Zell am See Landhotel Martha *** 130
Zell am See Gasthof Limberghof *** 131
Zell am See Prázdninový komplex

Schüttdorf *** 131
Kaprun Hotel Toni **** 132
Kaprun Hotel St. Florian *** 132
Kaprun Prázdninový komplex

Domizil *** 133
Kaprun Apartmány Toni *** 133
Kaprun Pension Bergheil *** 134
Kaprun Persion Alpenrose *** 134
Mittersill Hotel Heizmann *** 135
Mittersill Sporthotel Kogler **** 135
Salcbursko –Saalbach-Hinterglemm
Saalbach Pension Böhmerwald *** 136
Saalbach Hotel Austria *** 137
Hinterglemm Hotel Almrausch **** 137
Salcbursko – Bad Gastein- Bad Hofgastein 
Bad Gastein Apartmány Alpina *** 138
Bad Gastein Hotel Elisabethpark **** 139
Bad Gastein Hotel Weismayer **** 139
Bad Gastein Hotel Bärenhof **** 140
Bad Gastein Kur- u. Sporthotel

Alpenblick *** 140
Bad Gastein/Böckstein Hotel Haas **** 141
Bad Gastein/Böckstein Villa Christina *** 141
Bad Hofgastein Hotel Alpina **** 142
Bad Hofgastein Kurhotel

Österreichischer Hof **** 142
Salcbursko – Ski Maria Alm
Maria alm Prázdninové apartmány

Sonnrain *** 143
Salcbursko – Salzburger Sportwelt
Flachau Apartmány Wieslbauer *** 144
Filzmoos Hotel Alpenkrone **** 145
Flachau Apartmány Haus Austria *** 145
Salcbursko – Dachstein West
Bad Goisern Penzion Bergblick *** 146
Gosau Gasthof Kirchenwirt *** 147
Gosau Vitalhotel Gosau **** 147
Russbach Apartmány Russbach *** 148
Bad Goisern Pension Leprich *** 148
Annaberg Gasthof Musikantenwirt ** 149
Annaberg Sporthotel Dachstein West *** 149
Štýrsko – Schladming-Dachstein
Schladming Hotel Zum Stadttor *** 151
Schladming Hotel Schladmingerhof *** 151
Korutany – Mölltalský ledovec
Mallnitz Hotel Hubertus *** 152
Mallnitz Ferienhotel´s

Alber Tauernhof *** 153
Bad Kleinkirchheim
Bad Kleinkirchheim Hotel Kolmhof **** 155
Bad Kleinkirchheim Hotel Almrausch **** 155
Bad Kleinkirchheim Apartmány Kaiserburg *** 156
Bad Kleinkirchheim Apartmány Juri *** 156
Bad Kleinkirchheim Apartmány Reichl *** 157
Bad Kleinkirchheim Hotel Sonnalm **** 157
Bad Kleinkirchheim Apartmány Bel Monte **** 158
Bad Kleinkirchheim Apart. Alpenlandhof *** 158
Bad Kleinkirchheim Apartmány Romerhof *** 159
Bad Kleinkirchheim Apartmány Diana *** 159
Bad Kleinkirchheim Apartmány Central *** 160
Bad Kleinkirchheim Apartmány Taferner *** 160
Bad Kleinkirchheim Rezid. Margerithenweg **** 161
Bad Kleinkirchheim Rezidence Mariagrazia **** 161
Korutany – Gerlitze Alpen
Treffen bei Villach Hotel Educare **** 162
Ossiach Gasthof Zur Post *** 163
Ossiach Strandhotel Prinz *** 163
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Slovensko
M. Fatra - Vrátná 600 1709 ne 20 8 9 3 ano ano ** 44
Chopok sever 900 2024 ne 25 7 10 3 ano ano *** 46
Chopok juh 1080 2024 ne 8 1 5 3 ne ne * 47
Podbanské 850 2450 ne 5 3 1 0 ano ano ** 54
Štrbské Pleso 1400 1900 ne 9 4 5 0 ano ano *** 54
Smokovec 1250 2452 ne 8 3 0 1 ano ano *** 55
Tatranská Lomnica 850 2634 ne 11 6 4 1 ano ano *** 55
Roháče - Spálená 1090 1500 ne 11 5 3 2 ne ne * 68
Vyšné Ružbachy 624 808 ne 4 5 2 0 ano ano * 69
Itálie
Val di Fiemme 860 2388 ne 116 42 56 17 ano ano *** 72
San Martino 1379 2654 ne 58 22 31 5 ano ano ** 76
Val di Fassa e Carezza 1320 2945 ne 126 27 91 8 ano ano *** 78
Arabba / Marmolada 1472 3264 ano 64 25 29 10 ano ne ** 80
Civetta 979 2100 ne 80 33 40 7 ano ano ** 82
Cortina D’Ampezzo 871 3192 ne 131 79 42 10 ano ano *** 84
Val Gardena 1060 2518 ne 175 57 101 17 ano ano *** 86
Valle Isarco 777 2512 ne 82 35 34 13 ano ano * 87
Kronpatz  
/ Plan de Corones

975 2273 ne 119 58 32 29 ano ano *** 88

Tonale / Ponte di Legno 1121 2992 ano 62 11 41 10 ano ano ** 90
Pejo 1182 2996 ne 18 5 10 3 ne ano ** 93
Marilleva / Folgarida 814 2179 ne 57 22 27 8 ano ano ** 94
Paganella 1028 2125 ne 35 13 21 1 ano ano ** 95
Monte Bondone 1184 2090 ne 22 6 15 1 ano ne ** 97
Folgaria / Lavarone 1150 1850 ne 73 29 29 5 ano ano *** 99
Bormio 1225 3012 ne 68 19 45 4 ano ano *** 101
Livigno 1809 2798 ne 75 17 47 11 ano ano *** 105
Santa Caterina 1722 2881 ne 21 1 15 4 ne ano ** 109
Madesimo 1082 2880 ne 50 15 27 8 ano ne ** 112
Aprica 1162 2270 ne 46 24 16 6 ano ano ** 114
Val Senales 2011 3212 ano 37 11 11 15 ano ano *** 116
Rakousko
Ötztal 1377 3240 ano 144 20 48 12 ano ano *** 120
Stubaital 970 3300 ano 140 23 18 7 ano ano *** 124
Zillertal 550 3250 ano 636 77 114 22 ano ano *** 126
Kitzbühel/Kirchberg 800 2000 ne 240 20 70 70 ano ano *** 128
Zell am See  
-Kaprun -Mittersill

760 3030 ano 130 18 22 9 ano ano *** 130

Saalbach -Hinterglemm 1003 2100 ne 200 31 27 6 ano ano *** 136
Bad Gastein 835 2690 ne 201 27 75 13 ano ano *** 138
Maria Alm 802 1900 ne 112 50 40 19 ano ne ** 143
Salzburger Sportwelt 600 2300 ne 350 60 155 19 ano ano ** 144
Dachstein West 600 2100 ne 85 4 28 3 ano ano *** 146
Mölltalský ledovec 2200 3122 ano 53 4 5 4 ano ano ** 152
Bad Kleinkirchheim 1070 2440 ne 105 2 26 4 ano ano ** 154
Gerlitze Alpen 504 1911 ne 26 16 10 0 ano ne ** 162

Charakteristika zahraničníCh lyžařskýCh středisek

800 112 112

NAŠe lyžařské tipy 
A jarní prázdniny ŠKoL 
Pro sjezdaře
itálie – dolomiti superski 
To nejlepší z celé Itálie s legendární Sella Rondou, lyžařskou aré-
nou na svazích Dolomit. 
itálie – skirama dolomiti 
8 samostatných skiareálů s pestrou nabídkou sjezdovek světo-
vých parametrů až po ty menší spíše rodinného charakteru. 
Itálie – Alta Valtelina 
Lyžařská oblast v nejsevernějším cípu italských Alp s největším 
počtem slunečných dnů a Livignem jako centrem bezcelních ná-
kupů ve sněhovém království.
rakousko – zillertal 
Unikátní údolí se spoustou různorodých terénů korunované le-
dovcem Hintertux. 
rakousko – dachstein West 
Blízká dojezdová vzdálenost.

Pro běžkaře
itálie – Val di Fiemme 
70 km dlouhá stopa Marcialonga 
itálie – kronplatz 
70 km dlouhá trasa Antholz 
itálie – santa Catarina  
běžkařská trasa s 15 km silného stoupání 
rakousko – zillertal 
200 km upravených běžeckých tratí 
 

jarní prázdniny škoL V ČR V Roce 2018 
5. 2. – 11. 2. 2018
Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodo-
nín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, karviná
12. 2. – 18. 2. 2018
Praha 6 až 10, cheb, karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův 
Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek
19. 2. – 25. 2. 2018
kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-
-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, 
Hradec králové, Teplice, Nový Jičín
26. 2. – 4. 3. 2018
Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, 
Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, kladno, kolín, kut-
ná Hora, Písek, Náchod, Bruntál
5. 3. – 11. 3. 2018
Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad 
Labem, chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad kněžnou, olomouc, 
šumperk, opava, Jeseník
12. 3. – 18. 3. 2018
Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český krumlov, 
klatovy, Trutnov, Pardubice, chrudim, Svitavy, Ústí nad orlicí, 
ostrava-město, Prostějov



Vysvětlivky: 

1)  spoluúčast 500 Kč   
2)  spoluúčast 20 %, v případě vážných důvodů bez spoluúčasti  
3)  1 000 Kč za den 

Pokud cena zájezdu pro dospělou osobu přesáhne limit uvedený  
u stornopoplatků varianty Complex (30 tis. Kč), je nutné zvolit  
variantu Complex Plus.

Rozsah a limity pojištění pro zájezdy po České republice za 230 Kč/osoba 
naleznete na stránkách www.cedok.cz nebo se informujte u svého prodejce.

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných  
podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Complex Complex Plus

Územní rozsah Evropa

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

3 000 000
24 000

120 000

3 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

200 000
100 000

200 000
100 000

Škoda na osobních věcech 18 000 1) 18 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

2 000 000
1 000 000

200 000

2 000 000
1 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

30 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 8 000 3)

Provozování zimních sportů ano ano

Cena pojištění Complex Complex Plus

Osoba

do 5 dní 350 Kč

do 24 dní 590 Kč 990 Kč

Vy cestujete.
   My se staráme.

100% pojištění storna 

v případě vážných důvodů!

I-Cedok-produkty-Evropa-A4-1707 V2.indd   1 17.7.2017   15:23:15



ČESKÁ REPUBLIKA

800 112 1126

VÝHODNÁ NABÍDKA PRO SENIORY
Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Ve vybraných termínech cenově zvýhodněné pobyty s  polopenzí od
neděle do pátku.

Modrava | Hotel Modrava str. 12

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty s polopenzí od neděle do pátku s možností
prodloužení.

Srní | Hotel Srní & Dependance hotelu Srní str. 14

Pobyt pro seniory (od 50 let)
3x ubytování s polopenzí, 1x biolampa, 1x solná jeskyně, 1x parafínový
zábal rukou, 1x reflexologie nohou, 1x masáž při bolestech hlavy, župan
k dispozici, každý den odpolední káva se zákuskem, denně hodina
v bazénu. 

Harrachov | Wellness Hotel Harrachovka str. 17

Pobyt pro seniory (od 50 let)
Vánoční balíček – cenově zvýhodněný pobyt, 4 noci včetně polopenze,
vánoční menu (slavnostní přípitek, menu o 3 chodech, malý dárek,
cukroví), 1x 30 min. vířivka, 10% sleva na masáže.

Špindlerův Mlýn | Hotel Barbora str. 23

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty - plná penze za cenu polopenze (obědy
zdarma).

Pec pod Sněžkou | Hotel Horizont str. 27

Pobyt pro seniory (od 50 let)
Cenově zvýhodněné týdenní pobyty s  polopenzí, každý den 1 nápoj
zdarma, nehradí se poplatek za psa a místní poplatek.

Rokytnice v Orlických horách | Penzion Rampušák str. 30
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VÝHODNÁ NABÍDKA PRO SENIORY
Přehled hotelů pro Vaši rychlou orientaci

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 5 nocí s polopenzí - 1x zapůjčení holí
Nordic walking vč. mapky, zdarma vstup do posilovny, 50% sleva na
infrasaunu, 15% sleva na masérské služby, 50% sleva na zapůjčení kola,
úschovna kol zdarma, monitorované parkoviště zdarma.

Herálec | Hotel Žákova Hora str. 32

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 5 nocí s polopenzí v období leden až
duben (kromě Velikonoc).

Milovy | OREA Resort Devět skal Vysočina str. 32

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 5 nocí – plná penze za cenu polopenze
(obědy zdarma), v období leden až duben (kromě Velikonoc).

Suchá Rudná | Hotel Paramon str. 34

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 2 a více nocí s polopenzí se slevou 10%
v období leden až duben (kromě Velikonoc).

Kouty nad Desnou | Hotel Dlouhé stráně str. 35

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty na 2 noci a na 6 nocí s polopenzí v období
leden až duben (kromě Velikonoc).

Filipovice – Bělá pod Pradědem | Hotel Stará Pošta str. 39

Pobyt pro seniory (od 55 let)
Cenově zvýhodněné pobyty – sleva 8%.

Horní Bečva | Hotel Mesit str. 41



800 112 1128

ČESKÁ REPUBLIKA | JIZERSKÉ HORY

HORSKÝ HOTEL JELINEK
*** BEDŘICHOV

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v centru horského střediska
Bedřichov, nedaleko sjezdových tratí. Má ideální
polohu pro zimní sporty.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v celém okolí výborné terény, trať
Jizerské magistrály (celkem 80 km upravených
tratí). Sjezd - Ski areál Bedřichov - cca 200 m od
hotelu, večerní lyžování, parkoviště, lyžařská
škola, půjčovna lyží a vybavení, kiosky.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, stylová vinárna, konferenční

salonek, herna pro děti, sauna, stolní tenis,
stolní kopaná, kulečník, trezor (za poplatek),
v okolí bowling, tenisové kurty, lanový park a bo-
bová dráha v Janově nad Nisou.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC, TV,
SAT.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, zesílené snídaně kontinentální, (čás-
tečně bufet, částečně s obsluhou), večeře –
výběr ze dvou menu, dezert. Při silvestrovském
pobytu je v ceně zahrnuta i slavnostní večeře.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
Kratší pobyty - po dohodě.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,315.html

HOTEL BELLEVUE 
*** JETŘICHOVICE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: plná penze

POLOHA
Hotel Bellevue je umístěn na okraji obce na
mírné vyvýšenině a je obklopen lesy a skalami,
v CHKO Labské pískovce a NP České Švýcarsko,
nedaleko Děčína a České Kamenice.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí Jetřichovic. Sjezd – ski areál
Jedlová a Mezičky – cca 12 km. (Lužické hory).

VYBAVENÍ
Restaurace s celodenním provozem, vinárna,
klubovna, herna se stolním tenisem, kuželník se
dvěma automatickými drahami (ve vedlejší

 budově), sauna. Hotel je nekuřácký, má výtah
a Wi-Fi připojení v celém objektu.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- až čtyřlůžkové pokoje se sprchou, WC, TV
a SAT. Některé dvoulůžkové pokoje mají za-
sklené lodžie.

STRAVOVÁNÍ
Plná penze. Snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře a oběd výběr ze 4 menu. Velikonoční pobyt
je s plnou penzí a pomlázkou.

INFORMACE
Parkování - na parkovišti hotelu sledované ka-
merou a na noc se uzavírá, bez poplatku.
• ZDARMA stolní tenis, 1x kuželník a sauna.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,179.html
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JIZERSKÉ HORY | ČESKÁ REPUBLIKA

WELLNESS HOTEL BABYLON DÍTĚ
ZDARMA

**** LIBEREC

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Společenský a zábavní komplex Centrum
Babylon se nachází na okraji Liberce při sjezdu
od silnice D 10.

LYŽOVÁNÍ
Běžky i sjezd – sportovní areál Ještěd a Obří Sud
- Javorník, další možnosti Jizerské hory.

VYBAVENÍ
Pod jednou střechou restaurace, bary, kavárny,
salonky, lunapark, IQ park, aquapark, bowling,
solná jeskyně, golfový simulátor, laser střelnice,
4D theatre, Wellness centrum: letní louka, tepi-
dárium, laconium solná inhalace, bylinková in-
halace, Kneippova koupel, sauna.

UBYTOVÁNÍ
Jedno až čtyřlůžkové pokoje, WC, sprcha, TV
a SAT, trezorek, 2 vody při příjezdu na pokoj.
Možnost vyžádání i rodinného pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře). V ceně vánoč-
ního a silvestrovského pobytu je menu a pro-
gram.

INFORMACE
Parkování za poplatek.
Vánoční, silvestrovské a velikonoční pobyty na
vyžádání.

• volný vstup do aquaparku, lunaparku,
iQparku a IQlandie + ZOO (platí až do
30.4.2018)

• volný vstup do saunového světa v aquaparku
• volný vstup na 18jamkový indoor Adventure

golf. Host si musí na místě zaplatit
20 Kč/míček, který si po hře může ponechat

• všechny volné vstupy jsou po celou dobu po-
bytu i v den odjezdu

• možnost dokoupení celodenního vstupu do
Wellness bez aquaparku, lunaparku atd. vstup
od 15 let

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,553.html



800 112 11210

ČESKÁ REPUBLIKA | KRUŠNÉ HORY A OKOLÍ

HOTEL STAR 4    
*** LOUČNÁ POD KLÍNOVCEM

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází na úpatí severního svahu
Klínovce v samém centru lyžařského areálu
Klínovec – sever.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – podmínky v celém okolí.
Sjezd – nejbližší lyžařský vlek je 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna s možností připojení na in-
ternet, salonek, sauna, stolní tenis, výtah, well-
ness (whirlpool, Kneippův chodník, na
objednání masáže), možnost zapůjčení lyží
a snowboardů, možnost zajištění výuky lyžování
viz Lyžařská škola - slevy JPK.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje, sprcha, WC,TV, SAT.
Ubytování ve vedlejší budově na vyžádání.
Dětská postýlka na vyžádání za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem nebo rozšířená
kontinentální dle obsazenosti hotelu. Obědy je
možné zakoupit na místě. Večeře - možnost fa-
kultativního dokoupení. V ceně vánočního a sil-
vestrovského pobytu je zahrnuta slavnostní
večeře a program.

INFORMACE
Parkování - u hotelu bez poplatku.
Možnost zajištění odvozu od železniční nebo
autobusové stanice za poplatek. Nutno objed-
nat předem.
• 1x sauna zdarma

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,252.html

Kde najdete JPK: Boží Dar – centrum obce (Konzum Čáda) Telefon +420 725 711 553, +420 725 700 902
Sportcentrum Klínovec (u lanové dráhy „Dámská“) Telefon +420 725 700 902, +420 725 700 905
www.jpk.cz | klinovec@jpk.cz

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA PRO ZÁKAZNÍKY ČEDOKU
kteří jsou ubytováni v oblasti lyžařského areálu Klínovec – sever a Boží Dar – Neklid

JPK – Lyžařská škola:
• instruktoři s mezinárodně uznávanou licencí naučí

zábavnou formou jezdit na lyžích a snowboardu
• skupinová výuka – privátní výuka – dětská školka

Půjčovny JPK nabízí:
lyže, běžky | snowboardy | snowblady | bigfooty

sněžnice | skialpové sety | lyžařské oblečení
helmy | brýle | rukavice | saně | boby

Po předložení jednoho dílu
ubytovacího poukazu obdrží klienti:

• 20% slevu z pultových cen výuky lyžování, 
• 20% slevu z cen půjčovného lyžařské a snowboardové

výzbroje a
• 10% slevu z ceny jízdného na lyžařské vleky 

Poskytnutí slevy z ceny jízdenek na lyžařské
vleky v oblasti lyžařského areálu Klínovec –
sever je podmíněno zakoupením minimálně
2denního skipasu.



HOTEL STAR 1 a 2
*** HÁJ POD KLÍNOVCEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Star 1 se nachází necelé 3 km od skiareálu
Klínovec v obci Háj pod Klínovcem. Hotel Star 2
(dependance) je vzdálena od hlavní budovy cca
30 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, zastřešená terasa, společenský sa-
lonek, lyžárna, kolárna, vysoušecí stěna. V de-
pandanci Star 2 je zajistěno jen ubytování.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje - některé s možností přistýlky,
WC, sprcha, TV LCD, Wi-Fi. Star 2 (dependance) -
dvoulůžkové pokoje s WC, sprcha, TV LCD, Wi-Fi,
dětský koutek. Stravování v budově Star1.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, večeře na
místě.

INFORMACE
Parkování u hotelu - zdarma.
Silvestrovské menu se hradí na místě: dospělá
osoba 1000 Kč, dítě 500 Kč. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,8272.html

HOTEL PRAHA  
**** BOŽÍ DAR

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V obci Boží Dar v centru Krušných hor na státní
hranici s Německem. Boží dar je významné stře-
disko zimních sportů.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v místě značené a udržované běžkařské
tratě. Sjezd – ve ski areálech Boží Dar – Neklid
a Klínovec – sever. Nejbližší lyžařský vlek 50 m
od hotelu, půjčovna lyží a příslušenství.
Oberwiesenthal - centrum zimních sportů .

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, restaurace pro hotelové
hosty, vinárna ve sklepení, vnitřní bazén

(10x3m) s vířivkou, sauna, parní lázeň, whirl-
pool, balneoprovoz, lyžárna, výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, TV, telefo-
nem a internetem.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře bufetovým způso-
bem.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA vnitřní hotelový bazén s vířivkou, ski-

bus od hotelu do Skiareálu Klínovec 

• 10% sleva na masáže 
• 10% sleva na Skipas 

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,186.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 11
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OREA RESORT HORIZONT
*** ŠPIČÁK

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V CHKO Šumava, v rekreačním středisku Špičák,
na jižním svahu vrchu Pancíře.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v okolí jsou značené a udržované bě-
žecké tratě. 
Sjezd - nejbližší lyžařské vleky – 1 km od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonky, kongresový sál, kosmetika,
úschovna lyží, billiard, stolní tenis, internetový
koutek, Wifi připojení, dětská herna,  Pool & Fit -
ness centrum (bazén s protiproudem, vodopá-
dem a masážními tryskami, whirlpool,
Kneippův masážní chodník, sauna, římská
vonné lázně, relaxační místnost, solárium

„Turbo“, fitness), wellness centrum (masáže).
K dispozici jsou 2 výtahy.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje standard - sprcha, WC, LCD
TV, telefon, vysoušeč vlasů. Pokoje standard
plus jsou prostornější, mají balkon a navíc žu-
pany na pokoji, superior pokoje mají možnost
přistýlky nebo dětské postýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, fakultativně doplatek na večeře,
 snídaně i večeře jsou formou bufetu. V ceně vá-
nočního pobytu štědrovečerní večeře a sklenka
sektu, v ceně silvestrovského pobytu je slav-
nostní bufet, půlnoční bufet, sklenka sektu, živá
hudba nebo DJ, ohňostroj.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• Neomezený vstup do Pool & Fitness centra

(bazén, whirlpool, Kneippův masážní chodník,
sauna, římské vonné lázně, fitness centrum).
Děti mají vstup povolen jen do 19.00 hod. 

• 10% sleva za wellness procedury v Pool &
Fitness centru 

• u pobytu na 5 a více nocí – welcome drink 
• u pobytu na 7 a více nocí – káva a domácí

koláč na osobu a den

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,254.html

HOTEL MODRAVA
*** MODRAVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V samém centru šumavské přírody, v horské
obci a rekreačním středisku Modrava.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou udržované běžecké tratě.
Sjezd – cca 600 m od hotelu jsou 2 lyž. vleky –
svah pro nenáročné lyžaře.

VYBAVENÍ
Restaurace, sauna, vířivka, půjčovna běžeckých
lyží vč. bot, lyžárna. K dispozici je výtah, který
jezdí pouze do mezipatra.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (plnohodnotné lůžko), sprcha, WC, TV
SAT. Možnost vyžádání 2. přistýlky (rozkládací
lůžko – vhodné pouze pro dítě).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, ve vybraných
termínech (neděle – pátek) polopenze – večeře
výběrem ze 2 jídel.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• u týdenních pobytů 1x vířivka zdarma

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,217.html



PENZION BÖHMERWALD    
*** ŽELEZNÁ RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v samém středu rekreač-
ního střediska Železná Ruda (754 m.n.m), v blíz-
kosti říčky Řezná.

LYŽOVÁNÍ
V okolí jsou vhodné podmínky pro běžecké
i sjezdové lyžování.

VYBAVENÍ
Restaurace, salonek, fitness, kulečník, sauna,
možnost masáží, indoor cycling, Wi-Fi, možnost
využití 1 PC s připojením na internet, úschovna
lyží, dětský koutek, výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou, WC, fén, tele-
fon, televize se satelitními programy, minibar,
malý sejf. Rodinné pokoje jsou tvořeny 2 pokoji
(v jednom pokoji jsou 2 lůžka a ve druhém
1 nebo 2) - příslušenství je společné, televizor
je na každém pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem.

INFORMACE: 
Parkování u penzionu zdarma.
• ZDARMA kulečník, fitness, lyžárna, indoor cyc-

ling, sejf 
• 10% sleva na konzumaci v restauraci penzionu

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,174.html

HOTEL OSTRÝ    
*** ŽELEZNÁ RUDA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nedaleko centra horského městečka Železná
Ruda, u hlavní silnice.

LYŽOVÁNÍ
Lyžařské areály Velký Javor, Špičák, lyžařský
areál Nad nádražím, Pancíř, Samoty.

VYBAVENÍ
Restaurace, úschovna kol, výtah, po celém ho-
telu je WiFi připojení zdarma, možnost zapůj-
čení dětské židličky. Prostory hotelu jsou
nekuřácké.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje se sprchou, WC, te-
levizí.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu, obědy a večeře je
možné dokoupit na místě v restauraci hotelu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3422.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 13
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HOTEL SRNÍ
**** SRNÍ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V horském prostředí CHKO Šumava, v místě,
kde jsou ideální podmínky pro běžecké lyžo-
vání, v centru rekreačního střediska Srní.
Hotel a depandance jsou od sebe vzdáleny
200 m.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou upravované běžecké tratě.
Sjezd – Ski areálu v Kašperských Horách nebo
na Kvildě - cca 14 km.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, snack bar, salonek, letní te-
rasa, krytý vyhřívaný bazén (25 x 12,5 m) s bez-
bariérovým vstupem, sauna, pára, bowling,
turistické hole, stolní tenis, dětský koutek. 

K dispozici je výtah. Sportovní hala v depan-
danci nabízí umělý povrch s lajnováním na
různé sporty (badminton, volejbal, tenis, futsal,
florbal, basketbal) a lezeckou stěnu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, některé mají
balkon, třílůžková apartmá s přistýlkou a balko-
nem. Přistýlka je rozkládací křeslo nebo po-
hovka. Na pokojích sprcha, WC, rádio, TV SAT,
minibar, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, fakultativně večeře - snídaně i večeře
jsou bufetovým způsobem. V ceně vánočního
pobytu je gala menu, winter bar, přípitek a dá-
reček. V ceně silvestrovského pobytu je v ceně

program, gala bufet, půlnoční bufet, winter bar,
přípitek, dáreček.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, sauna/pára, stolní tenis, dětská

herna, půjčovna běžeckých lyží, úschovna lyží,
Wifi internet, fitness, 20% sleva na sportovní
halu.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,512.html

DEPANDANCE SRNÍ DÍTĚ
ZDARMA

DÍTĚ
ZDARMA

**** SRNÍ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V horském prostředí CHKO Šumava, v místě,
kde jsou ideální podmínky pro běžecké lyžo-
vání, v centru rekreačního střediska Srní. Hotel
a depandance jsou od sebe vzdáleny 200 m.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou upravované běžecké tratě.
Sjezd – Ski areálu v Kašperských Horách nebo
na Kvildě - cca 14 km.

VYBAVENÍ
Restaurace, společenský sál, stolní tenis, kuleč-
ník, internet, sportovní hala (tenis, minikopaná,
basketbal, florbal), multifunční trenažér (golf,
fotbal, nohejbal), squash, garáže. K dispozici je
výtah. Hosté ubytovaní v dependanci mohou
využívat hotelových služeb hotelu Srní vzdále-
ném 200m od depandance (bazén, pára, sauna
– v ceně, ostatní za úhradu na místě).

Dětský koutek, Wi-Fi připojení, půjčovna a ús-
chovna kol. K dispozici je výtah.
Sportovní hala nabízí umělý povrch s lajnová-
ním na různé sporty (badminton, volejbal, tenis,
futsal, florbal, basketbal) a lezeckou stěnu. Dále
je v přidružených prostorách M-squash (rico-
chet), fitness s kardiozónou, multi-sportovní si-
mulátor VISUAL SPORTS (golf, fotbal, hokej,
baseball, americký fotbal, ragby, basketbal, kri-
ket, pro děti vybíjenou příšerek a pouťovou
střelnici s míčkem), a laserovou střelnici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, některé mají bal-
kon. Přistýlka je rozkládací křeslo nebo pohovka.
Na pokojích sprcha, WC, rádio, TV SAT, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně, fakultativně doplatek na polopenzi -
snídaně i večeře jsou bufetovým způsobem.

V případě malé obsazenosti se hosté stravují
v hotelu Srní. V ceně vánočního pobytu je gala
menu, winter bar, přípitek a dáreček. V ceně sil-
vestrovského pobytu je program, gala bufet,
půlnoční bufet, winter bar, přípitek, dáreček.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, sauna/pára, stolní tenis, dět-

ská herna, půjčovna běžeckých lyží, úschovna
lyží, Wifi internet, fitness, 20% sleva na spor-
tovní halu.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,523.html

DÍTĚ
ZDARMA



PENZION VYHLÍDKA A RAD
*** PŘEDNÍ VÝTOŇ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Areál penzionu s rekreačními domky (RAD) se
nachází v přírodní stráni nad obcí Přední Výtoň.

VYBAVENÍ
Restaurace, místnost s TV, bowling (samost. ob-
jekt u penzionu - 2 dráhy, bar, sprchy, WC, TV,
hrací automaty). V místě a okolí půjčovna spor-
tovního náčiní, stolní tenis.

LYŽOVÁNÍ 
Lyžařský areál na Lipně (cca 6 km), Rakousko –
Sternstein (cca 18 km), Hochficht (cca 33 km).
Běžky – 40 km tratí na české straně a 70 km tratí
na rakouské straně.

UBYTOVÁNÍ
Penzion: dvoulůžkový pokoj a čtyřlůžkový ro-
dinný pokoj (2 dvoulůžkové pokoje). Na všech
pokojích je sprcha, WC a televizor.
Rekreační apartmánové domky (RAD): malá
terasa, sprcha a WC, místnost se 2 lůžky, stolek,
židle, skříň a závěsem oddělená malá dvoulůž-
ková ložnice. Možnost elektrického přitápění.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně formou švédského stolu,
večeře jednotné výběrem z týdenního lístku.
Obědy možno dokoupit na místě.

NABÍDKA PROGRAMŮ
Na místě mají zákazníci možnost domluvit za-
jištění cenově zvýhodněných skipasů do lyžař-
ského areálu Hochficht.

INFORMACE
Parkování na parkovišti u penzionu zdarma,
u rekreačních domků za poplatek.
Pobyt se psem možný pouze v RAD.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4312.html

HOTEL RANKL
*** HORSKÁ KVILDA

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V klidném místě střední části Šumavy, rekreač-
ním středisku Horská Kvilda (1072 m n. m.).

VYBAVENÍ
Restaurace, sauna, masáže, salonek s připoje-
ním na internet, dětský koutek, možnost zapůj-
čení běžek vč. hůlek a bot, výtah není
k dispozici. 

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí hotelu jsou upravené běžecké
tratě. Sjezd – nejbližší lyžařský vlek – cca 500 m
– vhodný pro děti a nenáročné začínající lyžaře,

další možnosti lyžování jsou na Kvildě – cca
3 km nebo v Lyžařském areálu Zadov – 8 km.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (roz-
kládací křeslo), sprcha, WC, lednička, barevný
televizor, Wifi připojení zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně (bufetovým způsobem). V ceně vánoč-
ního a silvestrovského pobytu je zahrnut přípla-
tek na slavnostní večeři.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
Nástup na pobyt od 16.00 hod.
• u týdenních pobytů zdarma 1x sauna

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,136.html
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HOTEL OREA RESORT SKLÁŘ DÍTĚ
ZDARMA

**** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v horní části Harrachova
v klidné poloze na okraji lesa, v nadmořské výšce
700 m, cca 5 minut pěšky z centra střediska.

LYŽOVÁNÍ
Běžky –vhodné podmínky v celém okolí. Sjezd –
čtyřsedačková lanovka 15 minut od hotelu.
Zastávka skibusu přímo u hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, pool bar, business bar, bazén
(12x6m), sauna, whirlpool, parní lázeň, koupele,
fitness centrum, beauty salón, solárium, billiárd,
tenisová hala, stolní tenis, PC koutek, připojení
Wi-Fi v celém hotelu, výtah. Velmi kvalitní rela-
xační centrum s nabídkou různých druhů masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje superior s balkonem nebo bez
balkonu. Rodinné pokoje superior pro 2 dospělé
a 2 děti do 12 let. WC, koupelna se sprchovým kou-
tem, TV, SAT, Wi-Fi, telefon, trezor, vysoušeč vlasů.
Výhoda rodinného pokoje: čajový a kávový set
s rychlovarnou konvicí, župany a pantofle pro
dospělé, dvě přistýlky nebo palandy, 0,7l mine-
rální vody při příjezdu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost dokou-
pení polopenze.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
Vánoční a silvestrovské pobyty jsou na vyžádání
včetně cen.

• 10% sleva na hotelové relaxační služby (kos-
metika, masáže)

• ZDARMA bazén, whirlpool, fitness (7.00 -11.00
hod., 13.00-17.00 hod.)

• Harrachov card - karta plná výhod
• 15% sleva na vícedenní ski-passy 
• ZDARMA ski-bus od hotelu k lanovce 
• celodenní animační program nejen pro děti

zdarma (22.12.2017 - 31.3.2018, 6x v týdnu).

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,348.html

WELLNESS HOTEL HARRACHOVKA DÍTĚ
ZDARMA

*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně, polopenze

POLOHA
Hotel leží v klidném prostředí na břehu říčky
Kamenice, cca 300 m od centra Harrachova.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - vhodné podmínky v celém okolí
Harrachova. Sjezd - k lanovce na Čertovu horu cca
300 m, vlek pro děti a lyžařská škola cca 150 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, terasa s grilem, bazén (8x4x1,5 m),
wellnesscentrum (sauna, masáže, vířivé kou-
pele, pára, infrasauna, parafinové zábaly, vo -
doléčba, manikúra a pedikúra, kosmetika),
kon ferenční místnost Wi-Fi připojení zdarma,
nekuřácký hotel. Dětský koutek, dětské masáže
a wellness služby i pro děti.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje až se 2 přistýlkami, sprcha,
WC, TV, Wi-Fi, trezorek, minibar. Jednolůžkový
pokoj s přistýlkou pro dítě - na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně nebo polopenze - bufet (při menším
obsazení hotelu výběr z 5 menu). Vánoce -
4 chodové menu s malým dárkem, Silvestr -
program s hudbou, půlnoční občerstvení,
1x sklenka sektu. 24.12. a 31.12.2017 zimní bar
se svařeným vínem a čajem u hotelu.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén a fitcentrum 
• od 7 nocí 1 hodina pro 1 osobu v solné jeskyni
• od 8 nocí sleva 50% za parkování
• 20 % sleva na wellness procedury a kosmetiku

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,261.html
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WELLNESS HOTEL SVORNOST 
*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na mírném kopci cca 300 m od
centra Harrachova, nedaleko od hotelu Sklář.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - vhodné podmínky v okolí. Sjezd - čtyř-
sedačková lanovka cca 15 minut od hotelu.
Možnost dopravy skibusem přímo od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby, bazén, wellness centrum
(různé druhy masáží), fitcentrum, koutek pro
děti, kadeřník, kosmetika, bar, kavárna, ús-
chovna lyží a kol a možnost jejich zapůjčení.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, WC,
sprcha, TV. Další typy pokojů na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně i večeře bufetovým způso-
bem. Bezlepková dieta za příplatek.

INFORMACE
Parkování - hotelové parkoviště za poplatek.
• skibus od hotelu k lanovce ZDARMA
• bazén ZDARMA
• Harrachov Card - s možností slev

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,391.html

HOTEL HARRACHOV INN    DÍTĚ
ZDARMA

*** HARRACHOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v centru Harrachova cca
100 metrů od lanovky na Čertovu horu v klidné
části parku, pod skokanskými můstky. Bývalý
hotel Graf.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - vhodné terény v okolí - možnost běžec-
kého lyžování na mechanicky upravených tra-
tích. Sjezd - 100 m od hotelu 4 sedačková
lanovka na Čertovu horu, ke které patří 4 sjez-
dové tratě různých stupňů obtížnosti, uměle za-
sněžované s možností večerního lyžování.
Dětský vlek přímo za hotelem.

VYBAVENÍ
Restaurace, recepce, bar, dětský kout včetně
her, hotel nemá výtah. V okolí možnost zapůj-
čení lyží a zprostředkování lyžařské školy, mož-
nost zajištění prohlídky sklárny a pivovaru
s ochutnávkou.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až třílůžkové pokoje s možností přistýlky
různých typů a velikostí, WC sprcha, LCD TV
a SAT. Pokoje s výhledem na Čertovu horu nebo
k městu. Možnost zajištění dětské postýlky
zdarma. (nahlásit předem). Přistýlka je klasické
lůžko.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně i večeře formou bufetu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,273.html



SPORT HOTEL POMI 
*** HARRACHOV

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru Harrachova cca 100 od lanovky na
Čertovu horu.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – vhodné terény přímo od hotelu
a v celém okolí Harrachova – možnost běžec-
kého lyžování na mechanicky upravovaných tra-
tích. Sjezd – 100 m od hotelu 4 sedačková
lanovka na Čertovu horu, ke které náleží 4 sjez-
dové tratě různých stupňů obtížnosti, uměle za-
sněžované s možností večerního lyžování.

VYBAVENÍ
Čtyřposchoďový hotel, bez výtahu, snídaňová

místnost, sauna, vířivá vana, recepce, směnárna,
možnost uložení cenností do trezoru, malý dět-
ský koutek ve druhém patře na chodbě. Přímo
v hotelu je půjčovna lyží a snowboardů, lyžařská
a snowboardová škola, prodej sportovních po-
třeb a lyžařský servis, Wi - Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, různých typů a veli-
kostí. Sprcha, WC, TV. Většina pokojů má svůj
balkon s výhledem na Čertovu horu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, obědy a večeře je možné
zakoupit v okolních stylových restauracích.

INFORMACE
Parkování na hotelovém parkovišti bez po-
platku - pouze omezený počet. Další parkování
na centrálním parkovišti.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,258.html

HOTEL FIT FUN DÍTĚ
ZDARMA

*** HARRACHOV – RÝŽOVIŠTĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova -
Rýžovišti u Ryzího potoka v mírné stráni mezi
dvěma sjezdovkami.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v celém okolí výhodné terény. Sjezd -
vlek u hotelu, lanovka na Čertovu horu 3 minuty
od hotelu.

VYBAVENÍ
Hotelové pokoje jsou v hlavní části (HBUD) a ved-
lejší části (VBUD). Jsou propojeny zaskleným prů-
chodem. Restaurace, lobby bar, bowling bar,
stolní tenis, šipky, zimní zahrada a dětský koutek.
Vnitřní hotelový bazén, dětské brouzdaliště,
parní lázeň, finská sauna, whirl pool, sluneční

louka, fitness a na vyžádání masáže. Výtah.
Vedlejší budova je bez výtahu. Možnost zapůj-
čení lyží, lyžařská škola.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (plno-
hodnotné lůžko). Family pokoje 2+2 (dva pro-
pojené pokoje). Ve vedlejší budově dvoulůžkové
a čtyřlůžkové pokoje bez možnosti přistýlky,
sprcha, WC, TV SAT.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně i večeře v restauraci hotelu
– bufetový způsob. K večeři 0,3 l vody. Při nižší
obsazenosti výběr ze 3 menu. V ceně vánočního
a silvestrovského pobytu je zahrnuto i menu
a slavnostní program.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén od 14.00 hod. do  21.00 hod. 
• ZDARMA stolní tenis a dětský koutek
• sleva 10% na lyžařskou školu, půjčování lyží

a masáže
• pro klienty nad 50 let 1x hodina sauny za pobyt
• při pobytu na 7 a více nocí 1x hodina bowlingu

po předchozí rezervaci v době od 10.00 do
16.00 hod.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,403.html
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HOTEL PYTLOUN DÍTĚ
ZDARMA

*** HARRACHOV – RÝŽOVIŠTĚ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v klidné části Harrachova -
Rýžovišti v mírné stráni.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v okolí výhodné podmínky. Sjezd - 4 se-
dačková lanovka Rýžoviště cca 450 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, herna, hotelový bar, herna
pro děti, sauna, venkovní vířivka, masáže, ús-
chovna lyží a kol, Wi - Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek s balkonem a posezením,
krásným výhledem na Čertovu horu. LDC TV,
SAT, lednice, minibar, kávový a čajový set (zdar -
ma), trezor, žehlící set, koupelna s vanou a WC,
fén, Wi-Fi. Check-out ve 12.00 hodin. Pokoje bez
balkonu a jednolůžkové pokoje jsou na vyžá-
dání. Nekuřácké pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, možnost do-
koupení večeří nebo obědů (na místě).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, nutné sněhové ře-
tězy.
Pobyt se psem za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6620.html

PENZION BOBEŠ 
*** ROKYTNICE NAD JIZEROU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Výhodná poloha nedaleko městského centra
s vý hledem na panorama Lysé hory a Studenova.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - vhodné terény v celém okolí. Sjezd - ly-
žařský areál Studenov cca 0,7 km, lyžařský areál
Horní domky - ski busem z náměstí (zastávka
skibusu cca 200 m od penzionu).

VYBAVENÍ
Příjemný rodinný nekuřácký penzion s restau-
rací, saunou, stolním tenisem, možností zapůj-
čení lyží, snowboardů, sáněk, bobů. Možnost
uložení lyžařské výstroje během celého pobytu

přímo u sjezdovky v areálu Studenov v partner-
ském objektu Roxana nebo na penzionu Lenoch.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje až se 2 přistýlkami (kla-
sické lůžko) se sprchou, WC, TV a SAT, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře – na výběr ze 3 jídel tříchodové menu
včetně desertu – česká i mezinárodní kuchyně.
Restaurace - klubovna pouze pro ubytované
hosty.

INFORMACE
Parkování u penzionu bez poplatku. 
• Pro hosty Čedoku garáž ZDARMA. Nutno

 objednat předem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,269.html



SPORTHOTEL BOHEMIA
*** ROKYTNICE NAD JIZEROU 

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Výhodná poloha nedaleko centra a v těsné blíz-
kosti lyžařských vleků, v mírném kopci.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - vhodné terény v okolí, sjezd - přímo
u hotelu vlek Udatný, další možnosti ski areály
Rokytnice nad Jizerou.

VYBAVENÍ
Restaurace, pivnice, fitness, virtuální bowling,
kosmetika, masáže, sauna, solárium, herna,
dětský koutek, úschovna lyží a kol a lyžařský
servis. Hotel má výtah.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možnosti přistýlky.
Jednolůžkové a vícelůžkové pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře - výběr ze tří jídel (tříchodové menu). Při
vánočním a silvestrovském pobytu - je v ceně
místo klasické večeře slavností menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• Sleva 10% na vlek Udatný (u hotelu).
• Sleva 10% v lyžařské a snowboardové škole.
• Sleva 10% na služby hotelu včetně restaurace.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,262.html

CLARION HOTEL DÍTĚ
ZDARMA

**** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V klidné části Špindlerova Mlýna, nad Labskou
přehradou, ve výšce 740 m n.m.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou značené běžecké trasy po
hřebenech Krkonoš.
Sjezd –100 mod hotelu je třísedačková lanovka se
sjezdovkou pro středně náročné lyžaře. Další
možnosti jsou v lyžařském areálu Svatý Petr či
Medvědín (dostupné ski busem přímo od hotelu).

VYBAVENÍ
A la carte restaurace Benada, hotelová restau-
race Labe, Lobby Bar, 3 salonky, konferenční

sál, bazén, saunový svět, solárium, whirlpool,
masáže, wellness procedury, posilovna, stolní
tenis, kulečník, dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (roz-
kládací křeslo 180 cm dlouhé), se sprchou a WC,
fénem, televizorem, telefonem, trezorem, s bal-
konem nebo bez balkonu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - bufetovým způsobem nebo menu
(dle obsazenosti hotelu), 24.12. slavností ve-
čeře, živá hudba, 31.12. je v ceně silvestrovský
večer s programem.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, whirlpool a fitness (7,00 –

12,00 hod.), Wifi připojení v celém hotelu.
• u pobytu na 7 a více nocí ZDARMA bazén, whirl-

pool, fitness (7,00 –12,00 a 14,00 – 21,30 hod.).
• 10% sleva na procedury ve wellness centru

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,524.html
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OREA RESORT HORAL    
**** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na úpatí Kozích hřbetů v nadmořské výšce
900 m, v oblasti Sv. Petra, cca 3 km od centra
Špindlerova Mlýna.

LYŽOVÁNÍ
Poloha hotelu je ideálním výchozím místem pro
běžecké túry po hřebenech Krkonoš. V bezpro-
střední blízkosti jsou dva lyžařské vleky pro
méně náročné lyžaře. Lyžařská centra Svatý
Petr a Medvědín jsou v hlavní sezoně dostupné
ski busem od hotelu.

VYBAVENÍ
Relaxační centrum: bazén, whirlpool, sauna
a římská parní lázeň, floating, fitcentrum, ma-
sáže, kulečníková herna, stolní tenis, dětská
herna, kuželna, horolezecká stěna, krytá teni-
sová hala, denní bar, 2 restaurace, salonek, spo-
lečenský sál, kongresový sál, doplňkový prodej.
Wifi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchovým koutem mož-
ností přistýlky (rozkládací křeslo 190 x 70 cm), WC,
vysoušečem vlasů, LCD-SAT-TV, trezor,  minibar,
Wi-Fi připojení, s balkonem (ozn. standard).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře bufetovým způso-
bem, v silvestrovském a vánočním termínu je
v ceně slavnostní večeře formou rautu.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, whirlpool a fitness
• v období 22.12.–2.4. animační program pro děti
• 10% sleva na wellness procedury

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,554.html

HOTEL VZ BEDŘICHOV A JEHO DEPANDANCE
****/*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 5 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Nachází se ve známém turistickém, sportovním
a rekreačním středisku Krkonoš ve Špindlerově
Mlýně, v části Bedřichov.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – hotel má ideální polohu jako výchozí
bod lyžařských túr. Sjezd – hotel nedaleko zná-
mých lyžařských center  Hromovka (700 m),
Medvědín (550 m), Svatý Petr (1 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, wellness centrum – parní sauna,
parní solná sauna, ledová tříšť, whirlpool zóna,
Kneippova lázeň, Vichy sprcha, finská sauna
s ochlazovacím bazénkem, solárium, masáže, be-
auty program, vodní ráj s krytým bazénem 25 m
dlouhým a vodními atrakcemi, squash, těloc-
vična, bowling, fitness, golfový  trenažér, střelecký
trenažér, půjčovna horských kol a sportovních
potřeb, kulečníky, šipky,  kadeřnictví a manikura,

dětský koutek, bezplatné WiFi připojení. V areálu
depandancí je tenisová hala se dvěma vnitřními
a jedním venkovním kurtem, stylová restaurace
u Medvěda.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s příslušenstvím, TV, tele-
fonem a chladničkou, trezor na vyžádání. V de-
pandancích je ubytování ve studiích o dvou
pokojích s předsíňkou, kuchyňkou s elektrickým
vařičem, varnou konvicí, chladničkou, základ-
ním kuchyňských vybavením, WC a sprchový
kout je společný pro oba pokoje, každý pokoj
má TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu, fakultativně doplatek
na polopenzi nebo plnou penzi – výběrem ze 2-
3 druhů, bufet.V neděli jsou obědy a večeře ser-
vírované v podobě krkonošských specialit.
V období 02.01.-15.01. může být strava podávána

servírovanou formou v podobě jednotného
menu. Pobyty v depandanci jsou bez stravy, fa-
kultativně je možné stravu dokoupit - stravo-
vání je v hlavní budově. V ceně Vánočního
a Silvestrovského pobytu je v ceně zahrnut pří-
platek za večeři.

INFORMACE
Parkování na odstavné ploše za poplatek.
• ZDARMA 1x denně vstup do Vodního ráje na

75 min. (9.00-15.00 hod. v hlavní sezoně,
v ostatních obdobích 9.00-21.00 hod.).

• pro ubytované v dependanci při pobytu na
min. 6 nocí zdarma 2x 75 min. vstup do
Vodního ráje ve stejném časovém rozmezí

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,257.html



SKIHOTEL LENKA  
*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází ve Ski areálu Sv. Petr, cca
500 m od centra Špindlerova Mlýna.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd – hotel je ve Ski areálu Svatý Petr, do
ostatních areálů je možné využít skibus - 400 m
od hotelu. Běžky - běžecké tratě začínají u ho-
telu.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar s bezplatným Wi-Fi připojením,
dětský koutek, lyžárna.

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované dvoulůžkové až čtyřlůžkové
pokoje s možností přistýlky (pevné lůžko) se
sprchou, WC, televizorem, Wi-Fi připojení po
celém hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře - podávané tříchodové menu (výběr ze tří
druhů hlavního jídla). V ceně vánočního pobytu
je 4 chodové servírované menu, přípitek, cuk-
roví, malý dárek. V ceně Silvestrovského pobytu
je servírované menu, přípitek, půlnoční raut.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• volný vstup do hotelové sauny 
• slevy na skipasy 
• 10% sleva na služby Yellowpoint - půjčovna

a lyžařská škola 
• 20% sleva na masáže

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,526.html

HOTEL BARBORA
*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován ve svahu nad centrem města
Špindlerův Mlýn s výhledem na náměstí i pano-
rama hor.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - ideální poloha jako výchozí bod pro ly-
žařské túry, sjezd – kousek od hotelu je vlek
Krakonoš, další lyžařské areály Svatý Petr
(10 min. pěšky), Medvědín, Hromovka – mož-
nost využít skibusu – zastávka v centru města –
5 min. chůze od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, vinárna, konferenční sál, sauna,
whirlpool, fotbálek, stolní tenis, kulečník.
Prostory hotelu jsou nekuřácké.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a třílůžkové pokoje s možností přistýlky
(rozkládací lůžko), s vanou a WC, SAT-TV a tele-
fonem. Méně prostorné dvoulůžkové pokoje ve
třetím patře jsou se sprchou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze formou bufetu. V ceně vánočního
a silvestrovského pobytu je příplatek na svá-
teční menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA stolní tenis, Wi-Fi připojení
• welcome drink při příjezdu, 
• 10 % sleva na masáže, na denní menu, lyžař-

skou školu, vybavení a aktivity agentury Yellow
point.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,430.html
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ALPSKÝ HOTEL
*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V údolí Svatého Petra, cca 1 km od centra
Špindlerova Mlýna.

LYŽOVÁNÍ
Vleky Horal a Slovan cca 100 m (vhodné pro ro-
diny s dětmi), skiareál Svatý Petr 500 m,
Medvědín 1 km, skibus 200 m. Běžky - od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace ve stylu 20. let, kongresový sál, vi-
nárna, wellness (sauna, whirlpool), kulečník,
stolní fotbálek, dětský koutek, masáže, lyžárna,
WiFi připojení.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (rozklá-
dací lůžko), se sprchou, WC, SAT-TV, Wifi připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírované o 3 chodech s výběrem ze tří druhů
hlavního jídla. V ceně vánočního pobytu je slav-
nostní 4 chodové menu, aperitiv, cukroví, malý
dárek. V ceně Silvestrovského pobytu je slav-
nostní podávané menu, půlnoční raut, přípitek.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• Volný vstup do hotelového wellness.
• 10% sleva na služby Yellowpoit - půjčovna a ly-

žařská škola 
• slevy na skipasy 
• 20% slevy na masáže 

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,527.html

HOTEL OLYMPIE 
**** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V údolí Svatého Petra, 15 min od centra
Špindlerova Mlýna.

LYŽOVÁNÍ
Běžecké tratě v okolí. Sjezd - 400 m od hotelu je
vlek Stoh, 600 m Skiareál Svatý Petr, zastávka
ski-busu - 60 m od hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, zimní terasa, bazén s protiproudem
a masážní lavicí, whirlpool, Kneippův chodník,
saunový svět, masáže, Wifi připojení v celém
objektu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky se spr-
chou, WC, TV, trezorem, nekuřácké.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bufetu, fakultativně večeře -
servírované o 3 chodech s možností výběru ze
tří variant hlavního jídla. V ceně vánočního po-
bytu slavnostní galavečer - 4chodové menu
s výběrem, aperitiv, vánoční cukroví, ovoce.
31.12. Silvestrovská oslava - živá hudba nebo
DJ, celovečerní raut, novoroční přípitek, ohňo-
stroj, popůlnoční čočka s kýtou v ceně pobytu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• 10% sleva na půjčení lyžařského vybavení 
• 10% sleva v cukrárně Bogner v centru města 
• 15% sleva ve vyhlášené restauraci Elan Bar

Caffe (v centru města) 
• 10% sleva do music baru Silver Rock (centrum

města) 
• ZDARMA vstup do bazénu a whirlpool,

Kneippův chodník

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4571.html



HOTEL TŘI RŮŽE
*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V blízkosti centra města zimních sportů.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd - Skiareál Hromovka - 200 m. Běžky -
v okolí je množství lyžařských tratí.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, bar, finská sauna, možnost
masáží, Wi-fi připojení po celém hotelu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
chový kout, WC, SAT-TV, Wifi připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírované o 3 chodech s výběrem ze tří druhů
hlavního jídla. V ceně vánočního pobytu je
4chodové menu, aperitiv, cukroví, malý dárek.
V ceně silvestrovského pobytu je silvestrovské
menu, půlnoční přípitek, půlnoční raut.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• volný vstup do hotelové sauny 
• 10% slevy na služby Yellowpoint - půjčovna

a lyžařská škola 
• slevy na skipasy 
• 20% slevy na masáže

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7288.html

HARMONY CLUB HOTEL DÍTĚ
ZDARMA

**** ŠPINDLERŮV MLÝN

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na kopci cca 1 km od centra
Špindlerova Mlýna, přímo u sjezdovky Ski areálu
Medvědín.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - běžecká stopa cca 200 m od hotelu.
Sjezd - dětský vlek u hotelu s napojením na ly-
žařský areál Medvědín. Cca 100 m od hotelu je
zastávka ski busu s možností dojet na sjez-
dovku Hromovka nebo Svatý Petr. Přímo na ho-
telu funguje lyžařská škola SKOLMAX. Dětský
hotelový vlek s malou sjezdovkou je u hotelu
pro děti do 6 let zdarma.

VYBAVENÍ
Bufetová restaurace, restaurace á la carte,
denní Lounge bar, wellness centrum, nový ne-
rezový bazén se 2 whirlpooly, masáže, golfový
simulátor, 2 tenisové haly, squash, bowling,
stolní tenis, biliárd, sportovní střelnice, hotel má
2 výtahy, kongresové prostory až pro 350 osob,
dětská herna, lyžárna, půjčovna lyží, lyžařská
škola, bobová dráha u hotelu, souvenier shop,
služby portýra, internet point, Wi-Fi free.

UBYTOVÁNÍ
Velmi kvalitní ubytování jedno až dvoulůžkové
pokoje s přistýlkou a rodinné pokoje, vana nebo
sprcha, WC, fén, TV SAT, minibar, trezor. Všechny
pokoje včetně postýlky (gratis) na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně i večeře bufetovým způso-
bem.

INFORMACE
Parkování za poplatek.
• zdarma bazén a 2 whirpooly denně
• Wi-Fi na pokoji
• děti lyžují do 5,9 let na hotelovém dětském

vleku zdarma

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,267.html
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HOTEL START 
*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Asi 200 m od centra Špindlerova Mlýna, v mírné
stráni.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v okolí výhodné terény. Sjezd - 300 m od
hotelu sedačková lanovka „Hromovka“. Do pra -
va do lyžařského areálu Svatý Petr je možná ski-
busem. Zastávka ski busu je cca 200 m od
hotelu (u hotelu Montana). Eventuálně je
možné nastoupit i na ski bus u Hromovky.
Sedačková lanovka na Medvědín je ca 700 m od
hotelu.

VYBAVENÍ
Restaurace, lobby bar (je součástí restaurace),
krb, sauna, masáže, fitness, billiár. Wi-Fi připo-
jení na internet v lobby baru zdarma, dětský
koutek, fotbálek, půjčovna lyží, lyžárna.

UBYTOVÁNÍ
Dvou až čtyřlůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky, WC, sprcha, TV a SAT, rádio, telefon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně - bufetovým způsobem, ve-
čeře - tříchodové menu bez nápojů.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• 10% sleva v půjčovně na lyžařské vybavení

přímo v hotelu  

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,265.html

HOTEL VÝSLUNÍ  
*** ŠPINDLERŮV MLÝN    

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Ve Svatopetrském údolí, 15 min. od centra.

LYŽOVÁNÍ
Skiareály Svatý Petr nebo Medvědín jsou do-
stupné skibusem, zastávka je u hotelu.

VYBAVENÍ
Hotel v rustikálním, horském stylu, restaurace,
bar, finská sauna, vířivka, možnost masáží.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek se
sprchovým koutem, WC, telefonem, SAT televizí
a bezplatným připojením Wi-Fi, výtah není k dis-
pozici.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírované o 3 chodech (výběr ze tří druhů hlav-
ního jídla). V ceně vánočního pobytu je
slavnostní 4 chodové menu, aperitiv, cukroví,
malý dárek. V ceně Silvestrovského pobytu je
silvestrovské menu, přípitek, půlnoční raut.

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• slevy na skipasy 
• 10% sleva na služby Yellowpoint - půjčovna

a lyžařská škola
• 20% sleva na masáže

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4143.html
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HOTEL HORIZONT    
**** PEC POD SNĚŽKOU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V centru známého turistického střediska Pece
pod Sněžkou.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd – u hotelu je vlek pro děti, mírně pokročilé
a začátečníky, v blízkém lyžařském areálu jsou
sjezdovky všech stupňů obtížnosti. Hoteloví
hosté mají skibus od hotelu zdarma. V hotelu
je možné objednat lyžařskou školu. Běžky – Pec
pod Sněžkou je východiskem rozmanitých bě-
žeckých túr.

VYBAVENÍ
Celkem 4 restaurace a bary servírují pokrmy
z tradiční české a krkonošské kuchyně, ale i spe-
ciality zážitkové gastronomie. SKY CLUB 18 v nej-
vyšším patře hotelu s jedinečným výhledem.
Wellness centrum nabízí vyhřívaný bazén s pro-
tiproudem, vířivku, saunu, posilovnu, kuželky,

squash, ricochet, stolní tenis, lekce spinningu,
masáže, zábaly, koupele. V hotelu je půjčovna
lyží, běžek, snowboardů a sáněk, dětský koutek.
Připojení k internetu v celém hotelu včetně po-
kojů.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, sprcha,
WC, telefon, SAT-TV, minibar, fén, trezor. Rodinné
pokoje jsou 2 pokoje propojené dveřmi.
Superior pokoje jsou pokoje ve vyšších patrech
hotelu s výhledem, varný set s kávou a čajem,
voda, ovoce, župan a pantofle na pokoji.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu.
Obědy pro seniory - formou denního menu.
V ceně vánočního pobytu je večeře formou slav-
nostního vánočního menu. V ceně silvestrov-
ského pobytu je slavnostní silvestrovský bufet

a celovečerní program s mottem "Havajská
noc". 

INFORMACE
Parkování u hotelu za poplatek.
• ZDARMA bazén, whirlpool, sauna, fitness, 

Wi-fi připojení, 
• v hlavní sezoně skibus a animační programy

pro děti a dospělé 
• karta hosta se spoustou výhod a slev v Peci

pod Sněžkou a Velké Úpě  

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,528.html



HOTEL LUČNÍ DŮM
*** JANSKÉ LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel Luční dům se nachází v klidné části Janských
Lázní. Nástupní stanice kabinové lanovky na
Černou horu (1 299 m n. m.) se nachází cca 200 m
od hotelu, lázeňská kolonáda cca 800 m.

LYŽOVÁNÍ
Kabinová lanovka na Černou horu (1 299 m n. m.)
je vzdálena pouhých 200 m od hotelu, denní i ve-
černí lyžování. Ski servis.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, společenská místnost s kuleč-
níkem a šipkami, sauna, masáže, terasa s le-
hátky, úschovna lyží nebo kol.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s přistýlkou, koupelnou
a WC, lednicí, LCD televizi se satelitním příjmem
a připojením k internetu Wi-Fi zdarma. Možnost
využití terasy v poschodí. Na vyžádání možnost
zajištění pokojů apartmánového typu. Ostatní
typy pokojů na vyžádání. Pokoje různých typů
a rozměrů. Jednolůžkový pokoj za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaně formou bufetu, večeře
výběr ze tří jídel formou tříchodového menu.

INFORMACE
Parkoviště u lanovky - za poplatek - (cca 150 m
od hotelu).
• možnost  zajištění odvozu zavazadel do hotelu

a zpět zdarma
• 1x káva s moučníkem

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,302.html
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HOTEL TERRA
*** JANSKÉ LÁZNĚ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně a polopenze

POLOHA
Hotel Terra se nachází v komplexu lázní v krás-
ném prostředí pod Černou horou.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v okolí vhodné terény
Sjezd - ski areál Černá Hora - Pec. Ski bus odjíždí
z autobusové zastávky na Kolonádě, která se
nachází ve vzdálenosti cca 100m od hotelu
Terra. Karta na ski bus zdarma.

VYBAVENÍ
LD Terra je propojen s Lázeňským domem, mo-
derní termální bazén s vodní clonou, protiprou-
dem, masážními a perličkovými lůžky, finská

sauna, parní boxy, vnitřní/venkovní vířivka, jí-
delna. Vše je propojeno výtahem. Možnost do-
objednání procedur.

UBYTOVÁNÍ
Zrekonstruované dvoulůžkové a jednolůžkové
pokoje WC, sprcha, TV SAT, Wi-Fi, lednice, pří-
ruční trezor.

STRAVOVÁNÍ
Vánoce - polopenze - bufetová snídaně, večeře
výběr ze 3 menu. Silvestr - polopenze - bufetová
snídaně, večeře výběr ze 3 menu. Zimní pobyty
- snídaně s možností dokoupení večeří.

INFORMACE
Parkování zdarma.
• Slevy na skipasy: 15% při pobytu 4 a více nocí,

10% sleva při pobytu do 3 nocí.
• zapůjčení županu a fénu na celou dobu po-

bytu

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3026.html



PENZION DANA  
*** BENECKO

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nachází v klidné části Benecka, stra-
nou od centra.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - běžecké tratě v okolí, výchozí bod - 1 km.
Sjezd - areál Benecko - nejbližší sjezdovka -
10 min. pěší chůze.

VYBAVENÍ
Restaurace s domácí kuchyní a dětským kout-
kem, bazén, sauna, Wi-fi připojení v celém ob-
jektu zdarma, výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (roz-
kládací gauč) s příslušenstvím, SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou švédských stolů, fakultativně
večeře - výběrem ze 3 druhů hl. jídla.
Silvestrovská večeře - bufetové stoly a láhev
sektu není v ceně pobytu - úhrada na místě.

INFORMACE: 
Parkování u penzionu zdarma.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,259.html
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VILLAPARK HAPPY HILL
*** ČISTÁ V KRKONOŠÍCH

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Areál villaparku se rozkládá na ploše 3 ha z větší
části svažitých pozemků v klidném prostředí.

LYŽOVÁNÍ
Lyžařské areály Černý důl 2,5 km nebo Janské
Lázně 7 km, do středisek jezdí skibus, který za-
stavuje dle požadavků u jednotlivých domků.

VYBAVENÍ
Samostatně stojící rekreační domky, v areálu je
půjčovna lyžařského vybavení, služby nabízí ly-
žařská škola.

UBYTOVÁNÍ
Maximálně 6 osob. V přízemí obývací pokoj se
sedací soupravou, SAT-TV, propojený s kuchyní
a jídelním koutem. Kompletně vybavená ku-
chyňská linka s varnou deskou, kávovarem, var-
nou konvicí, lednicí a mikrovlnnou troubou, dále
je zde toaleta, komora. V poschodí se nacházejí
3 menší ložnice – každá se dvěma lůžky, kou-
pelna s vanou nebo sprchovým koutem, umy-
vadlo a toaleta. Domky jsou vybaveny vlastním
plynovým kotlem pro topení a ohřev vody.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování, v hlavní sezoně možnost zajiš-
tění rozvozu pečiva na jednotlivé domy.

INFORMACE
U každého domu jsou 2 parkovací místa -
zdarma.

UPOZORNĚNÍ
Na místě se hradí povinný poplatek za povle-
čení (125 Kč/osoba), energie 1 600 Kč, závě-
rečný úklid 750 Kč a vratná kauce ve výši
3 300 Kč.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,574.html
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PENZION RAMPUŠÁK DÍTĚ
ZDARMA

*** ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Penzion je umístěný na náměstí malebného
městečka Rokytnice v Orlických horách, které je
vstupní branou do Orlických hor a do středisek
zimních sportů v této oblasti.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí městečka množství běžeckých
terénů. Sjezd – lyžařský vlek v místě, 350 m
dlouhá sjezdovka, možnost večerního lyžování.
V blízkosti penzionu je zastávka skibusu do
Skicentra v Říčkách v Orlických horách.

VYBAVENÍ
Restaurace zařízená ve stylu loveckého salonku
se sbírkou trofejí, stylová horská hospůdka, ús-
chovna lyží. Penzion je nekuřácký.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové a třílůžkové pokoje s možností při-
stýlky, kterou tvoří běžné lůžko. Všechny pokoje
jsou vybaveny sprchou a WC, možnost zapůj-
čení televize, Wi-Fi připojení.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně rozšířená kontinentální,
večeře výběrem ze dvou jídel, u vánočního po-
bytu je v ceně štědrovečerní menu.

INFORMACE
Parkování na náměstí u penzionu zdarma, na
vlastním uzavřeném parkovišti za poplatek.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,106.html



PENZION TEREZA 
*** DOLNÍ RADECHOVÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion je v zahradě, v klidném pro-
středí, cca 1 km od Náchoda.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd - Olešnice, Radvanice - 20 km, Deštné
v Orlických horách - 30 km. Běžky - v okolí pen-
zionu jsou běžecké stopy. Bruslení - na stadionu
v Náchodě.

VYBAVENÍ
Jídelna, malá kuchyňka s mikrovlnnou troubou
a dvěma lednicemi, sauna, solárium, masážní
křeslo, Wifi připojení zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, TV,
sprcha, WC, bezdrátové připojení k internetu.
Pokoje jsou nekuřácké. Na vyžádání je možný
bezbariérový pokoj nebo mezonetový apart-
mán s kuchyňkou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma.
• ZDARMA - během pobytu 1x návštěva sauny

nebo solária nebo masážní křeslo.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/, 4220.html

HOTEL NA MLÝNĚ
***** HERBORTICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V oblasti Orlických hor a Kralického Sněžníku.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd - Skipark Buková hora Červená voda (cca
13 km), možnost využití skibusu zdarma, ne-
jdelší lanová dráha v Orlických horách, 5 parko-
vacích ploch, půjčovna, servis, občerstvení,
Skiareál Čenkovice (cca 15 km), možnost využití
skibusu přímo do centra, Lyžařský miniareál
Gansberg (cca 2,5 km), Skiareál Zborov (cca
12 km), 2x kotvový vlek, pro nenáročné, kvalitní
zázemí s parkovištěm, večerní lyžování i umě-
lým zasněžováním.

Běžky - nástup na běžecké trasy cca 1 km od ho-
telu (Štíty - Cockytle - Lázek - Strážná - Cukrová
bouda - Hoštejn - cca 17 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, společenská místnost s TV, Wi-Fi,
dětský koutek, stolní fotbal, šipky, úschovna kol,
nová relaxační zóna (vířivá vana, masáže, ob-
klady, inhalace).

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se sprchou nebo
sedací vanou s WC a TV. Možnost zapůjčení dět-
ské postýlky zdarma - na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů.
večeře 2chodové menu výběrem ze 2 jídel.
Obědy - výběrem z jídelního lístku v místě, kra-
jové speciality, hotelové vinotéka.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Pobyt se psem
nebo jiným domácím zvířetem možný - za po-
platek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8288.html
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OREA RESORT DEVĚT SKAL VYSOČINA
*** MILOVY

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Přímo na břehu Milovského rybníka, v centru
CHKO Žďárské vrchy, zalesněné malebné kra-
jině, 593 m n. m, cca 3 km od Sněžného

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v místě ideální terény pro běžecké lyžo-
vání. Sjezd – Harusův kopec u Nového Města na
Moravě, noční osvětlení, umělé zasněžování
(cca 15 km). Koupání – vlastní krytý bazén.

VYBAVENÍ
Restaurace 9 skal, Milovská restaurace, denní bar,
dětský koutek, sauna, masáže, stolní tenis, kuleč-
ník, půjčovna sportovního vybavení a horských

kol, zapůjčení fenu, žehličky (vše za poplatek
v místě). Zdarma WIFI internetové připojení ve ve-
řejných prostorách hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje Economy a dvoulůžkové
pokoje Superior, obojí se sprchou a WC, na po-
koji TV, telefon, balkon. Na vyžádání přistýlka =
rozkládací křeslo, rodinné pokoje 2+2 Superior
(dva propojené dvoulůžkové pokoje se soc. za-
řízením, balkon, LCD TV, telefon, a pokoje Suite
(nově zrekonstruované pokoje ).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem, fakultativně

doplatek na večeře (3chodové menu výběrem
ze 3-4 jídel). Pobyty s programem s polopenzí.

INFORMACE
Parkování u hotelu bez poplatku. 
• Zdarma hotelový bazén.
• 10% sleva na volnou konzumaci v Milovské

restauraci.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,331.html

HOTEL ŽÁKOVA HORA 
*** HERÁLEC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V samém centru Žďárských vrchů, v klidném
a malebném zákoutí Českomoravské vrchoviny.
V ekologicky čisté krajině, v obci Herálec. Středem
Herálce prochází historická hranice mezi Čechami
a Moravou. Ubytování poskytuje dostatek klidu
pro relaxaci a nerušený odpočinek. Od hotelu
vedou značené turistické trasy a cyklotrasy.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - od hotelu vedou značené turistické
trasy, cyklotrasy, udržované lyžařské stopy.
Sjezd -   vlek ve Svratce. Koupání - plavecký
bazén v Hlinsku (cca 10 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, venkovní terasa, společen-
ská místnost s kulečníkem.Nové relaxační cent-
rum (infrasauna, parní box, 6-místná vířivá vana,
posilovna), dle domluvy na místě - masáže.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sprchou a WC, na pokoji
TV. Na vyžádání - pokoj 1+0, 3+0, bezbariérový,
dětská postýlka, přistýlka, nadstandardní dvou-
lůžkový Komfort s vířivou vanou.

STRAVOVÁNÍ
Hotelové ubytování s polopenzí - snídaně i večeře

výběrem z jídelního lístku do stanovené hod-
noty. Pobyty pro seniory s polopenzí - snídaně
výběrem ze tří jídel, večeře výběr ze dvou menu
a zákusek.Obědy lze dokoupit na místě.

INFORMACE
Parkování - u hotelu bez poplatku.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,330.html



HOTEL TOČ
*** LIPOVÁ-LÁZNĚ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Nově vybudovaný tříhvězdičkový hotel nabízí
příjemné moderní ubytování v rekreační oblasti
Lipová - lázně. Je součástí Wellness a kongres
resortu Helios.

LYŽOVÁNÍ
Lyžařský areál Lázeňský vrch 600 m od hotelu,
Lyžařský areál Ski centrum Miroslav 1500 m od
hotelu. Areály tvoří několik lyžařských tratí, ve-
černí lyžování, snowboardový park, lyžařská
škola, ski servis, půjčovna lyží, lyžárna s vyhří-
váním bot, výtah k dispozici do všech pater.

VYBAVENÍ
Restaurace, dětský koutek, finská sauna se zá-
žitkovou sprchou, masérský salón, společenský
sál, lyžárna s vyhříváním bot, výtah k dispozici
do všech pater.

UBYTOVÁNÍ
Dvou, tří a čtyřlůžkové pokoje se sprchou a WC,
TV, WiFi, na vyžádání apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně i večeře formou bufetu
(při obsazení do 10 osob večeře servírované).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
Nástup na pobyt v den příjezdu od 15.00 do
20.00 hod, uvolnění pokojů v den odjezdu do
10.00 hod. Dřívější nástup není možný.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6296.html

HOTEL PARK
*** OSTRUŽNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v půvabné vesničce Ostružná v ob-
lasti Ramzovského sedla v nadmořské výšce 708 m.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – ideální pro běžecké lyžování, v okolí je
velké množství běžeckých tratí např. Červeno-
horské sedlo, Petříkov, Paprsek, Staré Město pod
Sněžníkem. Sjezd – Ramzová (900 m), čtyřsedač-
ková lanovka, 3 vleky – délka sjezdovky 3 260 m,
Ostružná (500 m), 5 vleků – délka sjezdovky 400
m, Petříkov (2 km), 6 vleků – délka sjezdovky
900 m (zastávka skibusu přímo u hotelu), Branná
(6 km), 2 vleky, dvousedačková lanovka – délka
sjezdovky 400 m. Všechny areály nabízejí lyžař-
ské školy a půjčovny lyží. Krytý bazén, městské
koupaliště v Jeseníku (cca 14 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, dětský koutek, krytý bazén (8x 3,5 x
1,3 m), celoroční termální venkovní bazén s moř-
skou vodou o teplotě 30-35 °C, finská solná
sauna, tělocvična, stolní tenis. Výtah není k dispo-
zici. Wifi zdarma na pokojích a v přízemí hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (pevné
lůžko), sprcha, WC, TV, čtyřlůžkové apartmány
s možností přistýlky o dvou pokojích (ložnice
3 lůžka - dvoulůžko a samostatné lůžko, ložnice
2 lůžka - dvoulůžko), sprcha, WC, TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem nebo jednotné
servírované (dle obsazenosti hotelu).
Fakultativně – doplatek na polopenzi (večeře vý-
běrem ze dvou menu servírované tříchodové). 

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 
• Vstupy do termálního venkovního a krytého

bazénu zdarma, stolní tenis zdarma. 
• Při pobytu 5 více nocí navíc 1x solná sauna

zdarma. 
• S 20% slevou v místě whirlpool, finská solná

sauna, parafínové zábaly rukou, termoterapie.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,144.html
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WELLNESS HOTEL VISTA 
**** DOLNÍ MORAVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Moderní hotel Vista **** se nachází na severo-
západních svazích vrchu Slamník, v srdci panen-
ské přírody, na úpatí Kralického Sněžníku
(1 424 m n.m.), přímo u nástupní stanice lanové
dráhy Sněžník. Je součástí relax & sport resortu
Dolní Morava.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - značené a upravované běžecké tratě.
Sjezd - vynikající podmínky pro lyžování a snow-
boarding, dvě 4sedačkové lanovky, 3 vleky,
6 sjezdovek, dětský ski park s pojízdným
pásem, kolotočem, dětským vlekem a spoustou
pohádkových postav, osvětlená bobová a sáň-
kářská dráha, lyžařská škola, ski servis, půj-
čovna lyží, technické zasněžování všech
sjezdovek a spojovacích cest.

VYBAVENÍ
Restaurace, kongresové prostory, moderní well-
ness centrum s bazénem (krytý bazén 15 x 5 m)
a vířivkou, finská a parní sauna, Kneippova
lázeň, zážitkové sprchy, široká nabídka masáží,
bowling, kulečník, stolní tenis, golfový trenažér,
fitness, tělocvična, dva osvětlené kurty na tenis
a míčové hry, obří tandemová houpačka, bo-
bová dráha s osvětlením, lanovkový sjezd, la-
nové centrum - největší lanový park v ČR,
Powerfan – volný pád z výšky 13 m, dobro-
družná věž, Disc Golf, pro děti hřiště a herna,
půjčovna horských kol a elektrokol, segway.
Stezka v oblacích, Mamutíkův vodní park, Lesní
zážitkový park, Pískový svět. Výtah je k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje Superior s možností
přistýlky (přistýlka vhodná pouze pro děti do
15 let), čtyřlůžkové rodinné pokoje Family pro

2 dosp. a 2 děti do 15 let (dva propojené dvou-
lůžkové pokoje). Na všech pokojích je sprcha,
WC, LCD TV-SAT, Wi-Fi, fén, minibar, trezor, te-
lefon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi formou tříchodového
menu nebo bufetu (dle obsazenosti hotelu).

INFORMACE
Parkování v garáži a na parkovišti před hotelem
za poplatek.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,114.html

HOTEL PARAMON 
*** SUCHÁ RUDNÁ

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V rekreační oblasti Hrubého Jeseníku, v obci
Suchá Rudná (700 m n. m.), 7 km od lázní
Karlova Studánka.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – přímo před hotelem se nacházejí stro-
jově upravované trasy.
Sjezd – lyžařský areál Ski Annaberg - 5 km od ho-
telu, 2 upravované a zasněžované sjezdovky, ly-
žařská škola. Další možnost v blízkém lyžařském
středisku Ovčárna-Petrovy kameny (12 km)
a v Karlově (10 km), Malá Morávka (8 km).
Koupání - krytý bazén s řadou vodoléčebných
atrakcí v lázních Karlova Studánka (cca 7 km)
a v Bruntále (14 km) wellness centrum.

VYBAVENÍ
Restaurace, sauna, malé fitcentrum, masážní
vana, stolní tenis, biliár, dětský koutek, místnost
s TV, Wi-Fi v celém hotelu zdarma, lyžárna.
Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek
(pevná plnohodnotná lůžka), sprcha, WC.
Zdarma zapůjčení TV v recepci hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem,
večeře výběrem ze 3 jídel. V ceně vánočního
pobytu je zahrnut příplatek za štědrovečerní
večeři s živou hudbou a v ceně Silvestrovského

pobytu příplatek za Silvestrovskou večeři s pro-
gramem - živá hudba pro všechny věkové ka-
tegorie.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
U pobytů pro seniory možnost zajištění odvozu
z Andělské Hory nebo Světlé Hory (za poplatek).
• Fitcentrum zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,268.html



HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ
*** KOUTY NAD DESNOU

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V obci Loučná nad Desnou, v místní části Kouty,
v nadm. výšce 608 m n. m., cca 10 km pod
Červenohorským sedlem (1013 m n. m.).

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou upravované běžecké tratě.
Sjezd – Ski areál Kareš (1 km)- vleky v délce
400 m a 210 m, technické zasněžování, večerní
lyžování. Nový lyžařský areál v Koutech n. Des.
(1,5 km) - šestisedačková lanovka, délka sjezdo-
vek 2 km, snowpark, dětský park. Ski areál
Šimdelná (3km), technické zasněžování, lyžařský
areál Červenohorské sedlo (10 km) - 7 vleků.
Kyvadlová doprava do areálu Kouty a na
Přemyslov. 

VYBAVENÍ
Restaurace, vinárna, sauna s bazénkem, malé fit-
centrum, bowling (2 dráhy), stolní tenis, biliár, půj-
čovna horských kol, volejbalové a víceúčelové
hřiště, v okolí horské minikáry. Nové wellness –
krytý bazén s podvodním osvětlením, masážními
tryskami, chrličem a protiproudem, vířivka s per-
ličkou, infra sauna, vytápěné keramické lavice.
V hotelu výtah, inter net, WI-FI zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Komplex dvou ubytovacích budov, které jsou pro-
pojeny spojovacím podchodem. Hlavní budova -
dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky, spr-
cha, WC, TV. Čtyřlůžkové rodinné pokoje s možností
až 2 přistýlek (2 dvoulůžkové pokoje, v jednom
2 přistýlky, společná předsíňka, sprcha, WC, TV).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, večeře
výběrem ze 3 jídel den předem. V ceně pobytu je
zahrnut příplatek za Silvestrovskou vstupenku (ve-
čeři 31.12. formou rautu, hudbu, ohňostroj, kávu,
víno 0,7 l a sekt 0,3 l pro dospělou osobu).

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,255.html
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HOTEL KAMZÍK 
*** MALÁ MORÁVKA-KARLOV

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
15 km západně od Bruntálu podél silnice do
Karlovy Studánky, na okraji horské obce Karlov,
v nadmořské výšce 720 m.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - u hotelu Kamzík začíná strojově upravo-
vaná běžecká trasa napojená na Jesenickou ma-
gistrálu (upraveno až 200 km běžeckých stop).
Sjezd - Ski aréna Karlov - velikostí a počtem ná-
vštěvníků patří k největším areálům v Jeseníkách.
11 sjezdovek dostupných na 1 skipass. V provozu
3 sedačkové lanovky, 4 vleky. K dispozici celkem
17 sjezdovek všech obtížností od mírných až po
závodní.  
4sedačková lanovka Karlovský Express - jediná
s bublinami v Jeseníkách. Vleky s dostatečnou
kapacitou pro rychlé odbavování lyžařů. Zimní
sezóna je zde vzhledem k nadmořské výšce
800 m a umělému zasněžování prodloužena až
do konce měsíce dubna. Vzdálenost od hotelu
Kamzík k lyžařským vlekům 400 m. K dispozici
velká parkoviště těsně u sjezdovek (zdarma),
půjčovny lyží a snowboardů, lyžařský servis,

 lyžařské školy pro děti i dospělé. Večerní lyžo-
vání, zdarma skibus (zastávka přímo u hotelu)
a skitaxi.

VYBAVENÍ
Restaurace a bar. Sportovní zázemí: vnitřní vyhří-
vaný bazén (6 x 16 x 1,4 m), tělocvična pro sálové
hry se sportovním vybavením (12 x 24 x 7 m),
profesionální posilovna, bowling, stolní tenis.
Nové hotelové wellness (whirlpool Jacuzzi s ba-
revnými efekty pro 6 osob, parní sauna, infra
sauna, finská sauna, zažitkové sprchy, odpočí-
várna), malý whirlpool u bazénu, masáže. Wifi,
dětská herna a hotelový výtah, non-stop recepce. 

UBYTOVÁNÍ
Dvou- až čtyřlůžkové pokoje Standard, sprcha,
WC, TV. Na vyžádání - dvoulůžkové čelní pokoje
Comfort s lednicí a mrazákem, TV, výhledem do
údolí za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou bohatého rautu,
3chodová večeře výběrem ze tří jídel, v  den

 nástupu  jednotná. Obědy lze v místě dokoupit.
V ceně Silvestrovského pobytu je zahrnut pří-
platek za Silvestrovskou večeři a bohatý pro-
gram.

INFORMACE
Zdarma pro ubytované hosty:
• nové hotelové wellness (whirlpool Jacuzzi s ba-

revnými efekty pro 6 osob, parní sauna, infra
sauna, finská sauna, zažitkové sprchy, odpočí-
várna)

• krytý vyhřívaný bazén
• malý whirlpool
• tělocvična
• stolní tenis
• profesionální posilovna
• parkování u hotelu

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,271.html



HOTEL NEPTUN
*** MALÁ MORÁVKA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V atraktivní rekreační oblasti Hrubého Jeseníku
ve středisku Malá Morávka, poblíž lázní Karlova
Studánka, vzdušnou čarou 8 km od nejvyšší
hory Jeseníků - Pradědu (1 491 m n.m.).

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou ideální běžecké okruhy
a upravované tratě. Sjezd – cca 100 m od hotelu
vlastní lyžařský vlek vhodný pro děti a méně
zdatné lyžaře, cca 700 m od hotelu sjezdovka
Kopřivná (4sedačka) pro děti i velmi zdatné ly-
žaře. Další možnosti v Karlově (2 km) a v lyžař-
ském středisku Praděd – Ovčárna (15 km).
Koupání - krytý bazén s řadou vodoléčebných
atrakcí v lázních Karlova Studánka (cca 8 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní bar, TV ve společenské míst-
nosti, prostory pro konference, školení a jiné
hromadné akce, herna pro děti, sauna s ochla-
zovacím bazénem, tělocvična, kulečník, stolní
tenis, posilovna, Wi-Fi zdarma, půjčovna hor-
ských kol, minigolf, badminton.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s balkonem nebo bez bal-
konu, sprcha, WC,TV, možnost přistýlky na úkor
místa v pokoji (přistýlka vhodná pro dítě do
12 let - vysouvací lůžko). Čtyřlůžkové rodinné
pokoje (studia) bez balkonu, sprcha, WC, TV
(dva dvoulůžkové pokoje se společnou před-
síní). Studia s balkonem na vyžádání. Pokoje
jsou nově zrekonstruovány.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - bufetovým způsobem, fakultativně
večeře výběrem ze dvou až tří hotových jídel.
Příplatek za Silvestrovské pohoštění a program
je zahrnut v ceně silv. pobytu s polopenzí.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma, omezeně v garáži
za poplatek - garáž nutno objednat předem.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,274.html

CHATA EDISON
*** KARLOV POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V obci Karlov pod Pradědem, přímo na turis-
ticko-běžkařské trati.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd - Skicentrum Malá Morávka-Karlov - nej-
větší a nejnavštěvovanější lyžařské středisko
v Jeseníkách, 14 sedačkových lanovek a vleků,
(nejbližší cca 220 m od chaty), parkování u jed-
notlivých vleků. Sportcentrum Ski Pawlin - menší
sjezdovky pro začátečníky. Sportcentrum Figura
Praděd-Ovčárna - nejvýše položené centrum ly-
žování v ČR, nástupiště lyžařských vleků ve výšce
1 300 m n.m., 6 vleků s obtížností od modré po
černou. Skiareál Kopřivná - délka trati 1350 m
a nejnovější 4-sedačkové lanovky. Běžky - v okolí

strojově upravované, osvětlené, technicky za-
sněžované běžkařské trasy o délce až 9 km, pro
začátečníky i zdatné lyžaře. Běžkařské trasy
v okolí chaty. Koupání - krytý bazén Břidličná,
Bruntál (cca 14 km) s celoročním provozem.

VYBAVENÍ
Restaurace s barem, sauna, masáže, šipky,
stolní fotbálek, kulečník, společenská místnost,
TV/CD/DVD/video, projekční plátno, lyžárna, ús-
chovna kol, u správce trezor, Wifi pro ubytované
zdarma, možnost večerního posezení u krbu.

UBYTOVÁNÍ
Dvou a čtyřlůžkové pokoje Komfort (s vlastním
soc. zařízením), pětilůžkové pokoje Standard+

(vlastní koupelna a WC na patře) čtyř a pětilůžkové
pokoje Standard (soc. zařízení společné na patře).

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně formou švédských stolů,
večeře výběrem ze 2 jídel o 3 chodech. Obědy
lze zakoupit v místě.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. S sebou nutná do-
mácí obuv na přezutí.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8286.html
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CHATA MARION
*** KARLOV POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
V obci Karlov pod Pradědem, v centru zimních
sportů a ruchu lyžařských středisek, cca 50 m
od sesterské chaty Edison, přímo na turisticko-
běžkařské trati.

LYŽOVÁNÍ
Sjezd - Skicentrum Malá Morávka-Karlov - nej-
větší a nejnavštěvovanější lyžařské středisko
v Jeseníkách, 14 sedačkových lanovek a vleků,
parkování u jednotlivých vleků. Sportcentrum
Ski Pawlin - menší sjezdovky pro začátečníky.
Sportcentrum Figura Praděd-Ovčárna - nejvýše
položené centrum lyžování v ČR, nástupiště ly-
žařských vleků ve výšce 1 300 m n. m., 6 vleků
s obtížností od modré po černou. Skiareál

Kopřivná - délka trati 1350 m a nejnovější 4-se-
dačkové lanovky. Běžky - v okolí strojově upra-
vované, osvětlené, technicky zasněžované
běžkařské trasy o délce až 9 km, pro začátečníky
i zdatné lyžaře. Běžkařské trasy v okolí chaty.
Koupání - krytý bazén Břidličná, Bruntál (cca
14 km) s celoročním provozem.

VYBAVENÍ
Společenská místnost s krbem, kuchyň,
TV/CD/DVD/video, lyžárna, úschovna kol,
u správce trezor, šipky, wifi pro ubytované
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Tří-, čtyř- a šestilůžkové apartmány.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování - vlastní vaření. Fakultativně -
možnost dokoupení polopenze v sousední
chatě Edison (cca 50 m) - snídaně švédským sto-
lem, večeře výběrem ze 2 jídel o 2 chodech.

INFORMACE
Parkování u chaty zdarma. S sebou nutná do-
mácí obuv na přezutí.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8287.html

HOTEL VZ OVČÁRNA POD PRADĚDEM
*** KARLOVA STUDÁNKA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Mezi nejvyšší horou Jeseníků Pradědem
(1 492 m n. m.) a skalním útvarem Petrovými
kameny (1 438 m n. m.), v nadmořské výšce
1 300 m v chráněné oblasti.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – Ovčárna je křižovatkou běžeckých tratí,
spojujících nejznámější místa Jeseníků - Praděd,
Petrovy kameny, Skřítek a Červenohorské
sedlo. Sjezd - 6 lyžařských vleků v celkové délce
6 km, 7 sjezdovek, nejdelší sjezdovka 900 m
s převýšením 199 m. Bobová dráha s celoroč-
ním provozem ve Vrbně pod Pradědem.
Koupání - krytý bazén (2,7 x 7,8 m) s protiprou-
dem a vířivou vanou přímo v hotelu., nově
 zrekonstruovaný krytý bazén (25 x 10) s tobo-
gánem a vodními atrakcemi v Bruntále
cca 30 km, bazénový komplex s vodoléčbou
a termoterapií v Karlově Studánce cca 8 km.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, wellness centrum – fitness,

nově otevřená kardio-aerobní zóna, spinning,
běžecký trenažér, orbitrek, stolní tenis, solá-
rium a nabídka řady masáží (klasická masáž, in-
dická masáž hlavy, masáž lávovými kameny,
aroma masáž, přístrojová masáž Lymfovenem,
medová masáž, Breussova masáž, čínská Tuina
masáž, Dornova metoda), suché uhličité kou-
pele, kompenzační cvičení, termoterapie
Biomat, parafango, sauna, vířivka, krytý bazén
s protiproudem. Půjčovna horských kol, sjezdo-
vých a běžeckých lyží, snowboardů a sněžnic.
Pro děti dětský koutek. Wi-Fi zdarma. Výtah
není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a třílůžkové pokoje, sprcha, WC, TV-SAT,
WI-FI zdarma, telefon, lednička. Na vyžádání -
přistýlka, jednolůžkové, čtyřlůžkové pokoje.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – formou bufetu. Fakultativně: doplatek
na polopenzi nebo plnou penzi výběrem ze 3-4
jídel vč. salátu. V případě objednání polopenze

nebo plné penze je v neděli strava podávána ser-
vírovanou formou. Na místě se hradí příplatek
za štědrovečerní večeři 500 Kč dosp/250 Kč dítě.

INFORMACE
Parkování na odstavné ploše u hotelu za popla-
tek. V případě vyčerpání kapacity parkovacích
míst u hotelu je parkování zajištěno na od-
stavné ploše Točna Ovčárna (150 m od hotelu)
za poplatek. Výjezd k hotelu je celoročně regu-
lován a je možný v každou celou hodinu. První
výjezd je v 7:00 hodin, poslední výjezd je v 17:00
hodin.
Pobyt se psem pouze malé rasy do 10 kg po
předchozí dohodě s hotelem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,264.html



HOTEL STARÁ POŠTA
*** FILIPOVICE – BĚLÁ POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V ekologicky chráněné krajinné oblasti Hrubého
Jeseníku, přímo u Ski parku Filipovice, v na-
dmořské výšce 780 m, nedaleko horského stře-
diska Červenohorské sedlo.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – po obou stranách Hrubého Jeseníku
jsou značené běžecké tratě.
Sjezd – Skipark Filipovice přímo u hotelu - 2 vleky,
3 sjezdovky s technickým zasněžováním, sedačková
lanovka, večerní lyžování, snowpark, dětský park
s pojízdným pásem, lyžařská škola a školka, půj-
čovna lyží a ski servis. Další možnosti na Červeno-
horském sedle (6 km), 7 vleků, 6 sjezdovek.

VYBAVENÍ
Restaurace, denní a noční bar, krytý bazén
(8x4 m), infra sauna, relaxační studio (masáže,
kosmetické služby), kulečník, dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří- a čtyřlůžkové pokoje s možností při-
stýlky, sprcha, WC, TV, WI-FI.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem z tříchodového
menu. Vánoční a Silvestrovský pobyt je s polo-
penzí. V ceně vánočního pobytu je zahrnut pří-
platek na štědrovečerní večeři, v ceně

Silvestrovského pobytu je bohatý program,
2 večeře, tombola.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. 
• Sleva ve Skiparku Filipovice 10 až 20%.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,260.html

HORSKÝ HOTEL VIDLY
**** VIDLY – VRBNO POD PRADĚDEM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Na severním úpatí nejvyšší hory Jeseníků -
Praděd (1 491 m n.m.). Vidly je jednou z nejvýše
položených obcí ČR (800 m n.m.) s nejčistším
vzduchem ve střední Evropě. V blízkosti (6 km)
jsou vyhledávané klimatické lázně Karlova
Studánka s léčebnými prameny se zaměřením
na dýchací ústrojí.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - v okolí je možnost běžeckého lyžování.
Sjezd - v lyžařském areálu Praděd - Ovčárna (cca
13 km), Malá Morávka - Karlov (cca 14 km), lyžař-
ský areál Filipovice se sedačkovou lanovkou
(10 km). Koupání - krytý bazén s řadou vodoléčeb-
ných atrakcí v lázních Karlova Studánka (6 km).

VYBAVENÍ
Restaurace s krbem a barem s dřevěnou galerií
(Wi-Fi, TV), sluneční terasa s grilem pro 50 osob
– večerní osvětlení, salonek pro 20 osob s vý-
stupem na terasu, vinárna s vinotékou a barem
pro 25 osob, dětský koutek, wellness – finská
sauna, venkovní whirlpool, masáže klasické, lá-
vovými kameny, ájurvédská olejová masáž, me-
dová masáž, baňkování. Výtah není k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Dvou- a čtyřlůžkové pokoje, některé s možností
přistýlky, sprcha, WC, TV, zdarma WI-FI.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze - snídaně a večeře bufetovým způ-
sobem. V ceně Silvestrovského pobytu je
Silvestrovská oslava s rautem a hudbou.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,263.html
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HORSKÝ HOTEL SEPETNÁ
*** OSTRAVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Horský hotel je součástí Rekreačního centra
Sepetná v Ostravici na úpatí Lysé hory
(1 323 m n. m.) v CHKO Beskydy.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – strojově upravovaná Lysohorská magis-
trála je ve vzdálenosti cca 2,5 km od hotelu.
Sjezd – Ski areál Malenovice (7 km), Ski Areál
Opálená (cca 11 km), Ski areál Bílá se sedačko-
vou lanovkou (cca 17 km). Slevy na skipasy.

VYBAVENÍ
Stylová restaurace, dětský koutek a dětské hřiště.
RelaxCentrum - samostatný objekt u hotelu, se
kterým je spojen koridorem - krytý bazén s 90m
toboganem, masáže, relaxační koupele, sauna,

bowling, tělocvična se dvěma kurty na badmin-
ton, stolní tenis, sportovní a golfový trenažer.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek,
sprcha, WC, TV, balkon, Wi-Fi. Přistýlka je rozklá-
dací gauč na úkor místa v pokoji, vhodný pro
1 dospělou osobu nebo 2 děti do 12 let. V ho-
telu je výtah. Na vyžádání pokoje Lux s vířivou
vanou v podkrovní části hotelu.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem
včetně teplých a studených nápojů, večeře for-
mou teplého bufetu nebo servírovaného
 tříchodového menu, rozlévaný nápoj ( 0,3 l) ne-
alko, malé pivo nebo víno (0,2) ke každé večeři.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• animační programy pro děti v době jarních

prázdnin
• ZDARMA krytý plavecký bazén s whirlpoolem,

parní kabinou a 90m toboganem
• sleva na skipasy na partnerských sjezdovkách

hotelu

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,300.html

PENZION SLUNÍČKO
*** OSTRAVICE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný penzion v krásném prostředí CHKO
Beskydy v nadmořské výšce 550 m n. m. V sou-
těži o penzion roku se Penzion Sluníčko v roce
2014 umístil na 1. místě v České republice.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - strojově upravovaná Lysohorská magis-
trála je ve vzdálenosti cca 2,5 km od penzionu.
Sjezd - Ski areál Malenovice (cca 7 km), Ski areál
Opálená (cca 11 km), Ski areál Bílá se sedačko-
vou lanovkou (cca 17 km). Slevy na skipasy.

VYBAVENÍ
Stylová sluníčková restaurace s kouzelným vý-
hledem, wellness s whirlpoolem, infra kabinou,
mořským klima a tepidariem, široká nabídka
masáží a procedur, dětský koutek s hernou.
Penzion je součástí Rekreačního centra Se pet ná,

ke kterému patří RelaxCentrum (1km) - krytý
bazén s 90m toboganem, sauna, bowling, těloc-
vična se dvěma kurty na badminton, stolní
tenis, sportovní a golfový trenažér.

UBYTOVÁNÍ
Standardní dvoulůžkové pokoje s možností 1-2
přistýlek, na všech pokojích je sprcha nebo vana,
WC, LCD TV, Wi-Fi, minibar, fén, trezor, telefon,
župany. Přistýlka je pohovka vhodná pro
1 osobu nebo 2 děti do 12 let. Na vyžádání po-
koje LUX s vířivou vanou. V penzionu je výtah.
Některé pokoje se nacházejí ve 4 patře - mají
sklony stěn. Všechny pokoje jsou na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze – snídaně bufetovým způsobem, ve-
čeře servírovaná o 3 chodech.

INFORMACE
Parkování u penzionu zdarma (monitorované
parkoviště).
• animační programy pro děti v době jarních

prázdnin
• ZDARMA krytý plavecký bazén s 90m toboga-

nem vč. parní kabiny a whirlpoolu v RelaxCentru
Sepetná

• sleva na skipasy na partnerských sjezdovkách
penzionu

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,379.html



HOTEL RELAX
*** ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V podhůří Beskyd na okraji malebného měs-
tečka Rožnova pod Radhoštěm, uprostřed leso-
parku, v blízkosti světově proslulého skanzenu
„Valašského muzea v přírodě“.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou vhodné terény. Sjezd – Ski
areál Pustevny (cca 20 km), 6 vleků, technické
zasněžování.

VYBAVENÍ
Restaurace, kavárna, letní terasa, krytý bazén
(9x 6m), relaxační centrum s bylinnými a uhliči-
tými koupelemi, klasickými masážemi, saunou,

fitcentrem. Dále k dispozici automatická ku-
želna se dvěma dráhami, tenisové kurty, volej-
balové hřiště, minigolf, stolní tenis. V hotelu je
výtah. V okolí se nachází golfové hřiště, jízdárna,
Gibon park se spoustou atrakcí - lanové cen -
trum, dětský park, aquazorb, zorb, trampolíny,
minigolf aj. Wi-Fi připojení v přízemí hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje, některé s možností při-
stýlky (pro dítě), sprcha, WC, TV, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi výběrem ze 3 jídel.

V ceně pobytu je zahrnut příplatek na štědrove-
černí a silvestrovskou večeři s programem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma. Omezeně v garáži
za poplatek (nutno objednat předem).
• ZDARMA krytý bazén

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,449.html

HOTEL MESIT
*** HORNÍ BEČVA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V CHKO Beskydy, ve svahu v kopci, v blízkosti
zimních lyžařských středisek Sachova Studánka,
Rališka, Pustevny, Soláň, Bumbálka, Bílá.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – v okolí jsou vhodné terény, zejména
hřebenovky Vsetínských vrchů a Beskyd. Sjezd
- v okolí 2 km 2 lyžařská střediska s technickým
zasněžováním a večerním osvětlením - Rališka
se sedačkovou lanovkou a Ski areál Sachova
Studánka. Další možnosti ve Ski areálu
Pustevny (cca 15 km), Ski areál Bílá (cca 10 km).

VYBAVENÍ
Restaurace, denní bar, krytý bazén, sauna,
whirlpool, stolní tenis, biliár, šipky, tenisový kurt
s osvětlením, volejbalové hřiště, dětský koutek,
herna pro větší děti, venkovní hřiště s prolézač-
kami, pískovištěm, houpačkami a trampolínou,
na objednávku masáže, manikúra, pedikúra,
Wi-Fi připojení v celém hotelu, výtah.

UBYTOVÁNÍ
Jednolůžkové až třílůžkové pokoje s možností 1 -
2 přistýlek, WC, vana, lednice, TV, trezor, Wi-Fi.
Jednolůžkové pokoje jsou se sprchovým koutem.
Přistýlka je formou lůžka. Možnost zajištění uby-
tování v rekonstruovaných pokojích za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze bufetovým způsobem.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA hotelový bazén
• ZDARMA volný vstup do whirlpoolu a sauny

v době od 16.00 hod.
• ZDARMA stolní tenis a šipky, xbox 360

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,511.html
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SPA HOTEL LANTERNA
**** VELKÉ KARLOVICE – LÉSKOVÉ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Čtyřhvězdičkový komfortní Spa hotel Lanterna
se nachází v Resortu Valachy v CHKO Beskydy
ve Velkých Karlovicích, v údolí Léskové. 

LYŽOVÁNÍ
Běžky – 40 km značených a upravovaných bě-
žeckých tras. Sjezd – Ski areál Razula se 3 sjez-
dovkami, snowtubing, lyžařská škola, půjčovna
lyží, běžek a sněžnic. Hlavní sjezdovka s večer-
ním lyžováním je přímo naproti hotelu.

VYBAVENÍ
Dvě restaurace, Coctail bar, Café Lanterna, dět-
ský koutek. Relaxační centrum L-Spa - krytý
bazén s vodními atrakcemi (10 x 5 m), whirlpool

se slanou vodou, ochlazovací bazén, finská
sauna, infrasauna, parní lázeň, nabídka rela-
xačních masáží, exotické rituály Pure Fiji, mul-
tifunkční sprchy s ochlazovacím vědrem. Hotel
je nekuřácký. Výtah k dispozici. Hosté mohou
využívat bezplatně 3,5 km vzdálené relaxační
centrum Wellness Horal s termálními bazény.

UBYTOVÁNÍ
Moderní dvoulůžkové pokoje Standard a Suite
s možností přistýlky nebo propojení dvou po-
kojů (vhodné pro rodiny). Na všech pokojích
je sprcha, WC, LCD TV SAT, minibar, trezor,
fén, internet, župan, osuška, přezůvky do 
L-spa.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetových stolů. 

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA vstup do L-Spa (bazén, whirlpool,

sauna)
• ZDARMA vstup do Wellness Horal s termál-

ními bazény, saunový svět

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,522.html

WELLNESS HOTEL HORAL
**** VELKÉ KARLOVICE – LÉSKOVÉ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Stylový horský hotel s vyhledávaným relaxač-
ním centrem Wellness Horal se nachází
v Resortu Valachy, na okraji Velkých Karlovic,
v bezprostřední blízkosti hranic se Slovenskem.

LYŽOVÁNÍ
Běžky – 40 km značených a upravovaných běžec-
kých tras. Sjezd – Ski areál Razula se 3 sjezdovkami
(přímo u hotelu rodinná sjezdovka Horal dlouhá
350 m se snowtubingem a dětským parkem).

VYBAVENÍ
Čtyři stylové rezidence, restaurace s krbem, Sport
bar s bowlingem, stylová Valašská hospůdka, re-
laxační centrum Wellness Horal - tři termální ba-
zény s vyhřívanou vodou s mořskou solí: plavecký
bazén 20 m s hydromasážními tryskami (29°C),

zábavně relaxační bazén s vodními atrakcemi (di-
voká řeka, jeskyně, chrliče), dětský bazén (36°C),
klimatizované kardio fitness, saunový svět, vnitřní
i venkovní whirlpool, parní lázeň, Hammam, tepi-
darium s mořským klimatem, široká nabídka exo-
tických masáží, saunové rituály, Kneippův
chodník. Golfový indoor simulátor, Wi-Fi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
V rezidencích A, B, C *** - superior, dvoulůžkové
pokoje standard s možností přistýlky, rodinné
dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek
- sedací souprava (na vyžádání). Na všech poko-
jích sprcha, WC, LCD TV SAT, telefon, internetové
připojení, minibar, trezor. Dvoulůžkové pokoje
standard Deluxe s možností přistýlky v **** rezi-
denci E, která je propojena s bazény vnitřní chod-
bou (pokoje v rezidenci E jsou na vyžádání). 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetových stolů.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• moderní relaxační centrum Wellness Horal

s termálními bazény 36°C
• ZDARMA neomezený vstup do Wellness Horal

(termální bazény, kardio fitness, saunový svět)

NABÍDKA PROGRAMŮ – viz ceník.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,525.html
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HOTEL BAUER
*** BÍLÁ

Zájezdy: 2 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Bauer leží v malebném údolí horské říčky
Bílá v nadmořské výšce 521 m. Je ideálně umís-
těn z hlediska dostupnosti v samém centru
obce Bílá, u silnice vedoucí na hraniční přechod
se Slovenskou republikou. Hotel je vhodný jak
pro rodiny s dětmi, tak i pro firemní akce. Okolní
příroda nabízí výlety na nedaleký Bílý Kříž,
Pustevny nebo Smrk, upravené cyklotrasy lákají
k projížďce v krásné přírodě. V roce 2014 prošla
hlavní budova komplexní rekonstrukcí.

LYŽOVÁNÍ
Běžky - přímo od hotelu vedou 4 pravidelně
udržované běžecké okruhy o délce 20, 33, 10
a 16 km a nadmořskou výšku lze překonat la-
novkou nebo vlekem až na hřeben, odtud lze
na okruhy rovněž najet.

Sjezd - Ski Bílá - v údolí řeky Bílá Ostravice v bez-
prostřední blízkosti silnice vedoucí směrem na
hranici se Slovenskem na Bumbálce. Čtyřsedad-
lová lanovka a 4 vleky, koberec Sun Kid, sjez-
dovky různých délek a obtížností. Součástí
areálu je Snowpark v jižní části areálu u hotelu
Bauer. Večerní lyžování, nejdelší tratě v ČR.
Bruslení - přímo vedle spodní stanice lanovky
se nachází osvětlené kluziště.

VYBAVENÍ
Restaurace, Horská jizba - vybavena tradičním
dřevěným nábytkem, Bufet/Pizzeria s nabídkou
jídel rychlého občerstvení, hotelový bazén
(9,5 x 4,5 m) s protiproudem, masážními trys-
kami, vodním hřibem, odpočinkovou zónou,
 terasou, teplota vody 31-32 stupňů (saunový
svět, římské lázně, bylinková sauna, masáže).

Denně animační programy pro děti v nové dět-
ské herně. Vedle hotelu se nachází i lyžařská
škola SUNSKI.

UBYTOVÁNÍ
Dvou-, tří a čtyřlůžkové pokoje v hlavní třípo-
dlažní budově hotelu. Všechny pokoje mají
nové moderní vybavení sportovního charak-
teru, WC, sprchový kout, LCD TV, fén, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně – bufetovým způsobem. Fakultativně:
doplatek na polopenzi (večeře) výběrem z dvou-
chodového menu.

INFORMACE
Parkování u hotelu zdarma.
• ZDARMA vstup do bazénu

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4577.html
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SLOVENSKO | MALÁ FATRA | 600–1 700  m n. m.

MALÁ FATRA - VRÁTNA
Plošně nevelké ale relativně vysoké a lyžařsky za-
jímavé pohoří je situováno severně od města
Žiliny v blízkosti českých hranic. Nespornou vý-
hodou je snadná dosažitelnost z našeho území
a relativní blízkost k hlavním silničním tahům.

Hlavní lyžařskou oblastí je Vrátna dolina, která
disponuje třemi  sjezdovými areály: Príslop,
Poludňový Grúň a zejména Chleb, který se pyšní
hlavní sjezdovkou oblasti o délce 2000 metrů
a převýšení bezmála 800 metrů. Areál je
vhodný pro začátečníky, středně pokročilé i ná-
ročné  lyžaře. V údolí jsou k dispozici dobře
 udržované  běžecké stopy. Exponované

 vysokohorské polohy  disponují zajímavou skial-
pinistickou trasou a dvěma terény pro lyžařské
túry s panoramatickými výhledy. Celý areál byl
v poslední době modernizován, k dispozici je
nová  lanovka na Chleb a pěkný snowboardový
park. Jedenáct  sjezdových tratí disponuje
 zařízením na umělé zasněžování a šest  sjezdovek
 umožňuje večerní lyžování s osvětlením.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 8 5 km Poma 14
Červené 9 9 km Sedačka 1
Černé 3 6 km Kabina 1
Celkem 20 20 km 16
Běžecké tratě 21 km
Vzdálenost z ČR: Praha 430 km

Brno 260 km

Tento motiv byl použitý se souhlasem firmy Sitour spol. s r. o.

Termální 
aquapark Bešeňová

v dosahu

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 3 1,2 km Poma 6
Červené 1 0,65 km Sedačka 1
Černé 1 1,4 km
Celkem 4 3,25 km 7

Vzdálenost z ČR: Praha 450 km
Brno 280 km

Tento motiv byl použitý se souhlasem firmy Sitour spol. s r. o.

Termální 
aquapark Bešeňová

v dosahu

SPORT CENTRUM LUČIVNÁ
Menší samostatné středisko v jednom z údolí
v severní části Malé Fatry situované asi 17 km se-
verně od Vrátne doliny. Stejně jako v ostatních
částech Malé Fatry je nespornou výhodou tohoto
lyžařského areálu rychlá a snadná dosažitelnost

z území České  republiky, neboť celá oblast se na-
lézá blízko našich hranic. Středisko nabízí
 lyžo vání vhodné pro začátečníky a středně pokro-
čilé lyžaře. Výhodou je atraktivní cena skipasu,
nepřelidněnost střediska a možnost dojíždět do
nedalekého špičkového areálu Vrátné doliny.

Středisko nabízí  sněžnou školu, apres ski bar, le-
dovou stěnu, kluziště, snowrafting, půjčovnu
sněžných skútrů a čtyřkolek. K dispozici je rovněž
 skikrossová dráha, snowtubingová dráha a dráha
pro sněžné skútry. Na sjezdovkách je k dispozici
technické zasněžování.
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HOTEL BOBOTY    
*** TERCHOVÁ - VRÁTNÁ DOLINA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Krásné prostředí Vrátné doliny je vhodné pro
zimní turistiku i lyžování. Skvělé jsou sjezdové
i slalomové svahy na Grúni a Príslopu, které
jsou sjízdné i při nedostatku sněhu. Sedačková
lanovka na svazích Chlebu přibližuje výborné
sjezdovky z výšky 1500 metrů o délce přes
3 km. Nedaleko hotelu lyžařské terény pro běž-
kaře, v okolí cca 10 lyžařských vleků, škola lyžo-
vání, půjčovna sportovních potřeb,  sedačková
lanovka Grúň-Paseky asi 3 km, možnost do-
pravy hotelovým  minibusem.

VYBAVENÍ
Po rekonstrukci velmi pěkně řešený interiér
společenských místností i pokojů i hotelových
buněk. V hotelu je restaurace, kavárna, fit-
ness,masáže, kulečník, bazén, úschovna lyží.

UBYTOVÁNÍ
Všechny pokoje jsou moderně zařízené, mají
koupelnu, WC, TV/SAT. Hotel nabízí pokoje
dvoulůžkové, které jsou situované na jih/sever
a jsou cenově rozlišeny. Dále pak pokoje ro-
dinné a apartmány. Některé pokoje mají inter-
netové připojení a chladničku. Jižní pokoje mají
balkón s výhledem na Malou Fatru a Paseky.
Pokoje situované na sever mají výhled na masiv
Boboty.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bu fetovým způsobem,
večeře výběrem z menu.

PARKOVÁNÍ
Parkování u hotelu zdarma.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1886.html
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Mohutný hřeben Nízkých Tater, táhnoucí se směrem od západu na
 východ mezi malebným údolím Váhu a Hronu je dlouhý 80 km. Nejvyšší
štíty se nacházejí v centrální části hlavního hřebenu – Ďumbier 2043 m,
Chopok 2024 m, Dereše 2004 m a na východě Kráĺova Hoĺa 1948 m.
K dispozici jsou sjezdové tratě všech náročností, běžecké tratě, školy

 lyžování pro začátečníky, ve střediscích jsou k dispozici kryté bazény,
 tělo cvičny, masáže aj. V poslední době velmi vyhledávané termální,
 celoročně otevřené koupaliště v Bešeňové a stále vzrůstající počet uměle
zasněžovaných svahů s večerním osvětlením, přibývá i upravených tratí
pro snowboarding, jistě přispějí i k Vaší spokojené dovolené.

LIPTOVSKÝ JÁN, 700 – 950 m n.m.

Toto městečko je vstupní bránou do Jánské
doliny v části Liptovské kotliny. Středisko má
k dispozici několik vleků, s délkou sjezdových
tratí od 200 m do 800 m s nižší a střední ná-
ročností. Možnost večerního lyžování při
umělém osvětlení. Dobré podmínky pro bě-
žecké lyžování, lyžařskou turistiku, sáňkování,
skialpinismus, snowboarding, jízdu na saních
se zápřahem. Snadná dostupnost náročněj-
ších lyžařských terénů v okolí Nízkých
i Vysokých Tater. Návštěva krytého bazénu,
sauna, perličkové koupele, masáže, disko-
téka, nebo posezení ve stylové  vinárně.
Celoročně otevřené, venkovní  bazény s ter-
mální vodou v Bešeňové jsou vítaným zpest-
řením pobytu.

OPALISKO 649 -1030 m n.m.
Dynamicky se rozvíjející středisko lyžování stra-
tegicky situované jen 5 km od centra Liptovského
Mikuláše a 6 km od Liptovského Jánu v blízkosti
rázovité horské obce Závažná Poruba situované
na severních výběžcích Nízkých Tater. Pět uměle

 zasněžovaných sjezdovek obsluhují 4 vleky
a jedna sedačka. K dispozici je večerní lyžování
a běžecký areál o délce 30 km. Výhodou lyžo-
vání na Opalisku jsou i příznivé ceny skipasů.
Velmi snadno přístupné i pro lyžaře
 ubytované v Lip tov ském Jánu.

DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ 
950 – 2024 m n. m.
Toto největší středisko zimních sportů na
Slovensku se nachází v centrální části Nízkých
Tater. K dispozici je cca 5 sedačkových lanovek,
kabinová lanovka, 11 lyžař ských vleků. Několik
běžeckých tratí různé délky, které jsou pravi-
delně udržované, možnost skialpinismu

a snowboardingu. Překrásné horské  svahy
a bohatá vybavenost vleky a lanovkami dávají
možnost širokého sportov ního a re kreač ního
vyžití. Každý rok  přibývá i počet  uměle zasně-
žovaných svahů. Možnost návštěvy krytého ba-
zénu,  sauny, večerního posezení v baru,
diskotéky nebo posezení ve stylové kolibě
s hudbou.
Výhody: Jediné lyžařské středisko na Slovensku,
které nabízí lyžování alpského typu co do pře-
výšení, délky a počtu sjezdovek i lanovek
a vleků. Pěší dostupnost  lanovek ze všech uby-
tovacích kapacit ve středisku Jasná. Rychlá do-
stupnost areálu termálního koupaliště
v Bešeňové nebo Aquaparku Tatralandia.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 2 2 km Poma 2

Ostatní 1

Celkem 2 2 km 3
Běžecké tratě 18 km
Vzdálenost z ČR: Praha 410 km

Brno 330 km

Středisko Jasná, Nízké Tatry

Jasná, Nízké TatryJasná, Nízké Tatry



700–2 024 m n. m. | NÍZKÉ TATRY | SLOVENSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 47

1c A2

5

2a43

45

C2

1a

5a

7

11a
1b

4B5

4B4

2B7

A1

3

1b

1c
40

54

32a

C12

A2
53

51

52
33

32

33a

C13

C12

C11

31

34

33
50

C9

C10

4B6 P

C8

5

11

14

P3

1
6

11

12

C1

6B2

6B1

P2

2

7a

13

41

42

C3

C4

C6

A3
4B3

A4
4

10

10a

C5

C7
35 

C14

33

36

33

31a

P

14

6B8

P4

A1

A2

44

P1
P

1a

13

P5

P5

C1

A2

A4
6B1

1a

41

3

P5

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 2 1 km Poma 4
Červené 3 2 km Sedačka 2
Černé 1 1 km Kabina 3
Celkem 6 5 km 9
Běžecké tratě 20 km
Vzdálenost z ČR: Praha 490 km

Brno 310 km

Tento motiv lyžařské mapy byl použit se souhlasem firmy Sitour, spol. s.r.o.

NÍZKÉ TATRY - OPALISKO

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 7 6 km Poma 8
Červené 10 14 km Sedačka 6
Černé 3 5 km Kabina 3
Celkem 20 25 km 17
Běžecké tratě 30 km
Vzdálenost z ČR: Praha 530 km

Brno 360 km

NÍZKÉ TATRY - OPALISKO
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HOTEL WELLNESS HOTEL CHOPOK
**** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je situován na začátku zimního střediska
Demänovská dolina-Jasná. Dobrá dostupnost
k lyžařským vlekům a sjezdovým tratím.
Hotelové skibusy gratis.

VYBAVENÍ
Hotel je zaměřený na wellness a relaxační pobytya
zvláště je vhodný pro rodiny s dětmi, kterým se vě-
nuje velká pozornost. Vstupní hala s recepcí, res-
taurace, kavárna, 2 bazénové a saunové světy a to
Plesnivec ( dětský bazén , relaxační bazén a sau-
nový svět pro rodiny s dětmi) a Praslička (plavecký
bazén a saunový svět pro osoby nad 16 let.
Vybavení pro děti – dětský koutek Chopíkův dětský
svět, Lego dětský koutek, dětský bazén, dětské
hřiště, herna Herna (airhockey, stolní fotbal,auto-
mobilový trenažér, playstation), animace v letní

i zimní sezóně. Speciální vybavení pro děti – dětské
stoličky v jídelně, přebalovací pulty a vaničky, dět-
ské postýlky, ohřívače na mléko. Hotel má ozna-
čení „Priateľskí k deťom“. Ubytovaní hosté mají
neomezené vstupy do obou bazénů, saunových
světů a fitness centra. Wifi zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Několik typů pokojů. Dvoulůžkové pokoje
typu Plesnivec s přistýlkou ( přistýlka je
vhodná pro 1 dospělou osobu nebo 2 děti do
12 let ) , pokoje typu Praslička, rodinné po-
koje, pokoje Lux. Na pokojích je minibar, tre-
zor, vysoušeč vlasů, LCD SAT TV, telefon,
internetové připojení, župan, pantofle, pokoje
mají balkon. Dále rodinné pokoje typu
Plesnivec (pro 4 nebo 5 osob) i typu Praslička
(pro 5 osob).

STRAVOVÁNÍ
Vysoký standard stravování, snídaně formou
bufetových stolů, večeře – speciální nabídka,
zpravidla 4chodové menu s možností výběru
hlavního chodu. Menu je doplněno o bufetový
stůl s nabídkou salátů, ovoce a dezertů. Pro děti
je možné připravit dětské menu.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště před hotelem je monitorované ka-
merovým systémem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1945.html



HOTEL BOUTIQUE TRI STUDNIČKY

WELLNESS HOTEL GRAND JASNÁ
**** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Zrekonstruovaný hotel se nachází v centru stře-
diska Jasná. Před hotelem zastávka linkového
autobusu z Liptovského Mikuláše. Pěší dostup-
nost lanovek a vleků. 

VYBAVENÍ
Bazén, Wellness centrum, venkovní vířivka, res-
taurace, sauna, minibar, Slovenská izba, masáže. 

POKOJE
Přízemní dvoulůžkové pokoje s možností při-
stýlky, z předsíňky s vestavěnými skříněmi se
vchází do  koupelny. Sprcha nebo vana, vysou-
šeč vlasů, WC, SAT TV, rádio, telefon, lednice

s minibarem za příplatek. Pro pohodlí hostů je
možné za příplatek vyžádat hotelové apartmá.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového
stolu. Večeře formou bufetového stolu nebo vý-
běrem z jídelního lístku, nebo menu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1954.html

**** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Velmi atraktivní, luxusní hotel, který je situován
při vstupu do Demänovské doliny asi 8 km od
centra v Jasné a asi 7 km od Liptovského
Mikuláše. Svým architektonickým řešením ve
stylu horské chaty perfektně zapadá do rázu
okolní krajiny s panoramou hor.

VYBAVENÍ
Hostům je k dispozici stylová restaurace, terasa
s grilem, lobby bar s krbem. Jako první Feng
Shui hotel na Slovensku nabízí ideální prostředí
na zotavení a relax. Exkluzivní boutique well-
ness nabízí vše co je třeba k absolutnímu relaxu
– masáže, procedúry, sauna či vířivka (vnější

i vnitřní). Z wellness se vychází přímo na první
horskou pláž v Tatrách, která je omývaná vodou
potoka Demänovka pramenícího v Nízkých
Tatrách. Samozřejmostí je Wifi připojení v celém
hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Jedno- a dvoulůžkové pokoje nebo hotelové
apartmá s 1–4 ložnicemi, koupelna se sprchou
nebo vanou, WC, SAT TV, rádio, telefon, minibar,
trezor, vše v rustikálním stylu, některé apart-
mány mají krb.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány bufetovým způsobem,

možnost celodenního stravování, velký výběr
krajových jídel i specialit výběrem a là carte.
V zimním období je příjemné posezení ve
vnitřní hale u hořícího krbu.

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti před hotelem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1955.html
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HOTEL SOREA SNP
*** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Přímo ve středisku zimních sportů Jasná při
sjezdové trati Biela púť v docházkové vzdále-
nosti od lyžařských vleků.

VYBAVENÍ
V hotelu je k dispozici restaurace, kavárna, spole-
čenská místnost, stylová vinárna, sauna, možnost
masáží. Půjčovna sportovních potřeb, úschovna
lyží, stolní tenis, biliár. Wifi v celém hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Kompletně zrekonstruovaný hotel nabízí ubyto-
vání v moderně a pohodlně zařízených poko-
jích. Většina pokojů je dvoulůžkových, jen velmi

málo pokojů má možnost přistýlky, za příplatek
lze doobjednat hotelové apartmá nebo rodinný
pokoj. Pokoje mají vlastní příslušenství, SAT - TV,
telefon a většina pokojů má také balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávané formou tep-
lých a studených bufetových stolů se širokou
nabídkou jídel. Možnost celodenního stravování
- obědy jsou servírované s možností výběru ze
3 až 5 jídel včetně vegetariánského menu. K dis-
pozici je denní bar se širokou nabídku nápojů
a prostorná hotelová kavárna.

PARKOVÁNÍ:
Parkoviště se nachází přímo před hotelem, je
zabezpečené kamerovým systémem. Parkování
za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1935.html

HOTEL SOREA MARMOT (býv. J. Šverma) 
** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován asi 200 m od Vrbického plesa,
kde je dolní stanice sedačkové lanovky. Hotel
má  dobrou výchozí polohu pro vycházky do
okolí i zimní sporty.

VYBAVENÍ
Restaurace, slovenská izba, bar, sauna, masáže,
biliár,stolní tenis, stolní fotbal, dětský koutek,
směnárna. WiFi připojení v baru a internet box
v baru zdarma. Možnost půjčení sportovního
náčiní a úschovy lyží. Nedaleko hotelu se na-
chází pravá slovenská koliba.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, bal-
kon, rádio, TV, sprcha, WC. Pokoje jsou stan-
dardně vybavené a vhodné pro nenáročné
cestovatele. Přistýlky jsou menší, vhodné spíše
pro děti (rozkládací křeslo). Možnost vyžádat ro-
dinné pokoje (propojený dvoulůžkový pokoj
a dvoulůžkový pokoj s přistýlkou) nebo hotelové
apartmá (pro 2 - 4 osoby) - za příplatek. Pokoje
jsou vybavené sprchou a WC, TV přijímačem se
SAT programem, telefonem a většina pokojů
má i balkon. V hotelu je možné ubytování se
psem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou převážně podávány formou bufe-
tového stolu, večeře výběr ze 2–3 menu včetně
vegetariánského menu
Možnost celodenního stravování. Obědy serví-
rované jako v případě večeří.

PARKOVÁNÍ
Přímo u hotelu, nehlídané, bez poplatku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1941.html



POLOHA
Zrekonstruovaný, velmi příjemný hotel je situo-
ván v překrásném prostředí národního parku
Nízké Tatry, v jedné z nejkrásnějších dolin
Slovenska - v Demänovské Dolině. Nachází se
přímo v centru lyžařského střediska Jasná
přímo na lyžařském svahu Biela Puť s moderní
4-sedačkovou lanovkou, v nadmořské výšce
1 200 m. Středisko patří mezi nejlepší polohou
i vybavením pro zimní sporty, rekreaci a odpo-
činek.

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace, Ľudová restaurace s tera-
sou, vinná pivnice s vinotékou, noční bar -
Kabaret, Lobby bar, dětský koutek, dětské hřiště,
biliard, vysokorychlostní WI-FI připojení v celém
hotelu, místnost na odkládání zavazadel,  animace,

room servis,lyžařská škola, dětská lyžařská ško-
lička s dětským vlekem, půjčovna a prodejna ly-
žařského vybavení, lyžařský servis; lyžárna
s uzamykatelnými skříňkami a sušáky na obuv.
Rozšířené wellness centrum nabízí – 25 m pla-
vecký bazén s pramenitou vodou, dětskou zónu
s dětským bazénem a vířivou vanou pro ne-
jmenší, , 3 vířivé bazény, 6 různých saun (ruská,
finská, bylinková, eukalyptová, solná, infra) , hy-
dromasážní sprchy, vyhřívaná dřevěná káď, ma-
sáže, ošetření kosmetikou SOTHYS, pedikúra
rybičkami GARRA RUFA. Ve wellness centru
ADULT ZÓNA „FOUR SEASONS“ se 3 saunami se
zvýšenou teplotou, „prameny s živou vodou“-
3 bazénky s rozličnou teplotou vody 8 °C, 36 °C
a 42 °C, tepidárium s vyhřívanými lehátky,
vnější terasa s bazénem s teplotou vody 37 °C,
lehátky a sezením.

UBYTOVÁNÍ
Kategorie comfort, comfort plus – dvoulůž-
kové pokoje s možností 1 přistýlky, pokoje
Superior, apartmány Residence (se 2 ložni-
cemi), 2 apartmány Mezonet nebo apartmány
LUX (s 1 nebo 2 ložnicemi). Všechny pokoje mají
koupelnu, WC, SAT TV, telefon, vysoušeč vlasů,
župan, trezor, minibar, v apartmánech LUX i ku-
chyňský koutek a krb. Apartmány LUX se nachá-
zejí v samostatné budově hned vedle hotelu.
Kategorie economy – dvoulůžkové pokoje, po-
koje Family. Všechny pokoje mají koupelnu, WC,
SAT TV, telefon, vysoušeč vlasů, župan, trezor,
minibar.

STRAVOVÁNÍ
Výborná kuchyně , nabízí speciality meziná-
rodní kuchyně ale také velmi dobrou sloven-
skou kuchyni a to ve stylové Lidové restauraci
případně v hotelové restauraci. Snídaně jsou
podávány formou bufetových stolů. Možnost
doplatit večere formou bufetu.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště před hotelem.
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SKI A WELLNESS RESIDENCE DRUŽBA
**** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1948.html
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HOTEL MIKULÁŠSKÁ CHATA
***** DEMÄNOVSKÁ DOLINA - JASNÁ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V centru lyžařského střediska Jasná v Demänov-
ské dolině v Nízkých Tatrách. Tento stylový hor-
ský hotel svojí architekturou perfektně zapadá
do horského prostředí. Hotel je hrdým členem
asociácie Historických Hotelov Slovenska. Na-
chází se 200 m od vleků a přímo u Vrbického
Plesa.

VYBAVENÍ
Nostalgická budova klasické tatranské archi-
tektury nabízí pod jednou střechou kvalitní
služby, stylové ubytování a bohaté sportovní
vyžití pro celou rodinu. Hotel má k dispozici
i moderní wellness centrum, které uspokojí

i náročnější klientelu a bowling pro večerní zá-
bavu. Hotelový komplex tvoří tři samostatné
budovy. Mikulášská chata, jedna z nejstarších
chat v Demänovskej doline, Depandansy
s bowlingem a kongresovou místností
a Vrbická chata propojená s hotelem podzem-
ním podchodem.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny kou-
pelnou a WC, barevnou TV, telefonem s přímou
volbou a rádiem, WiFi. V podkroví hotelu jsou
3 rodinné mezonetové apartmány. Každý z nich
má kapacitu 2-4 lůžka a 2 přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večere jsou v zimní sezóně podávány
formou bufetu, obědy a la carte. V letní sezóně jsou
večeře podávané formou servírovaného menu.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště je přímo u hotelu a je hlídané kame-
rovým systémem a neplacené.
V hotelu je možné ubytování se zvířetem v části
Depandansy.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8322.html

BUNGALOVY JASNÁ LÚČKY
*** DEMÄNOVSKÁ DOLINA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Bungalovy se nacházejí v Demänovské Dolině
v bezprostřední blízkosti 6 - místné sedačkové
lanovky Lúčky – Vyhliadka – pod Chopok s do-
jezdem po nové sjezdovce přímo k  bungalo-
vům.

VYBAVENÍ
Bungalovy jsou 2,3,4, a 5 lůžkové s možností při-
stýlky, vybavené sprchou a WC, kuchyňským
koutem s vařičem a základním kuchyňským ná-
dobím, SAT TV. Bungalovy jsou samostatně vy-
tápěné elektrickými vyhřívacími tělesy. V areálu
bungalovů byl vybudován dřevěný přístřešek
s  ohništěm a osvětlením a sezením pro cca

20 osob. V celém areálu je k dispozici připojení
k internetu. 

POKOJE
Menší bungalovy mají jednu  místnost, kde je
i kuchyňský kout, větší  bungalovy mají zpravidla
dvě místnosti, z nichž jedna je včetně kuchyň-
ského  koutu. 

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu není zahrnuto stravování, mož-
nost přípravy jídel přímo v  bungalovu. Cca
100 m od bungalovů je restaurace s celoden-
ním  provozem.

PARKOVÁNÍ
Parkování před každým bungalovem bez po-
platku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1952.html
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HOTEL SOREA MÁJ
*** LIPTOVSKÝ JÁN

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován v ústí Jánské  doliny, cca 200 m
od zimního lyžařského střediska Javornica (4 vleky
s celkovou délkou 2620 m, lehké a středně ná-
ročné tratě, umělé zasněžování, večerní osvětlení,
dobré podmínky na běžecké lyžování, sáňkování
a zimní turistiku), 6 km od lyžařského areálu
Opalisko, 25 km od střediska Jasná.

VYBAVENÍ
Restaurace, denní bar, kavárna, krytý bazén
s termální vodou, sauna, fitness, perličková
koupel, půjčovna sportovních potřeb, úschovna

lyží. V hotelu lze dokoupit různé  relaxační pro-
cedury a různé druhy masáží. WI-FI v celém ho-
telu.

POKOJE
Dvoulůžkové s možností přistýlky. Lze objednat
apartmá,  bezbariérový pokoj, nebo rodinný
pokoj. Vybavení pokojů SAT TV, rádio, telefon,
trezor, koupelna s WC, balkon (není u bezb. po-
kojů a rodinných pokojů) a v apartmá lednička,
apartmán deluxe je  dvoupodlažní.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a  večeře formou teplých a studených
bufetových stolů.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu monitorované
kamerovým systémem a je neplacené

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1944.html
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PODBANSKÉ, 950 – 1100 m n. m.
Vyhledávaná turistická oblast, na rozhraní
Západních a Vysokých Tater, sahá od osady
Podbánské až k úpatí Kriváně (2494 m n.m.).
Svou polohou a členitostí krajiny je vhodným
místem pro zimní rekreaci a sport, pro začínající
i náročné sportovce. Výborné podmínky pro bě-
žecké lyžování a zimní turistiku. Možnosti sáň-
kování a snowboardingu. Koupání v krytém
bazénu, sauna, masáže, diskotéka, posezení ve
vinárně. 
Atraktivní je rovněž možnost dojíždět do neda-
lekého střediska Štrbské Pleso, které je prak-
ticky na dohled a nabízí kompletní  lyžařskou
infrastrukturu využitelnou i těmi nejnáročněj-
šími lyžaři.

ŠTRBSKÉ PLESO, 1355 – 2404 m n. m.
Jedním z nejvýznamnějších a nejvýše polože-
ných lyžařských středisek ve  Vysokých Tatrách
je Štrbské Pleso. Jeho mimořádná   poloha a čis-
tota ovzduší z něj činí i významné kli matické
lázně.  Sportovní areál je plně vybaven veške-
rými potřebami pro zimní sporty. 
Celková kapacita lyžařských do pravních zařízení
je cca 3 500 osob za hodinu, 3 lyžařské vleky, 2 se-
dačkové lanovky. Sjezdové tratě jsou vhodné pro
všechny typy lyžařů, jak pro začátečníky, tak i pro
velmi  náročné. Zajímavá trať z Predného Soliska
(1800 m n. m.) je dlouhá 2 600 m nebo 2140 m
a je střední náročnosti, tratě Interski a Mostíky ve
směru na Štrbské Pleso jsou lehké až velmi lehké,
přepravu zde zabezpečují vleky 870 a 80 m
(školní). Ve středisku najdeme i skokanské
můstky P-70 a P-90, udržované běžecké tratě

délky 5, 10 a 15 km a mnoho přírodních terénů
pro zimní  turistiku. Možnost zimní turistiky s prů-
vodcem po náročnějších terénech, skial pinismus,
snowboarding, zvláště bruslení jak ve sportovním
areálu tak i na Štrbském plese nebo Novém
Štrbském plese. Uměle zasněžované svahy s ve-
černím osvětlením, půj čovny spor tovních potřeb
a lyžařské školy, také plavecké bazény, kino
a řada restaurací, diskotéky. Štrbské pleso jako
klimatické lázně nabízejí vedle lyžování i horské
pobyty pro nelyžaře v zimním období. Je vhod-
ným místem pro  relaxační pobyty pro astmatiky
a klienty trpící dýchacími potížemi po celý rok.

ŽDIAR, 910 – 1180 m n. m.
Toto velmi oblíbené zimní i letní středisko se
nachází pod Belianskými  Tatrami na jižních

Vysoké Tatry, nejvyšší pohoří karpat ského oblouku, jsou spolu
s Alpami  jedinými velehorami ve střední Evropě. Dvacítka jejich
štítů přesahuje výšku 2500 m n.m. Klimatické podmínky
a vybavenost jednotlivých středisek  umožňují různé druhy sportů.

K dispozici jsou dobře upravené sjezdové a běžecké tratě, skokanské
můstky, sáňkařské tratě. Služby zahrnují zasněžování i noční
lyžování. Po lyžování lze využít kryté bazény a wellness.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 3 2 km Poma 4
Červené 1 2 km Ostatní 1

Celkem 4 5 km 5
Běžecké tratě 30 km (přírodní)
Vzdálenost z ČR: Praha 520 km

Brno 320 km

PODBANSKÉ
Sjezdové tratě Lanovky
Modré 4 3 km Poma 3
Červené 5 6 km Sedačka 2

Kabina 1
Celkem 9 5 km 6
Běžecké tratě 20 km
Vzdálenost z ČR: Praha 530 km

Brno 330 km

ŠTRBSKÉ PLESO

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 6 6 km Poma 9

Sedačka 1

Celkem 6 6 km 10
Běžecké tratě 18 km
Vzdálenost z ČR: Praha 580 km

Brno 380 km

ŽDIAR
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svazích Magury, 26 km od Kežmarku. Je
 přístupné  individuálně motorovým vozidlem
a autobusovou dopravou.  Lyžařské terény
Strednica (cca 9 vleků) mají jihozápadní orien-
taci a Bachledova do  lina (sedačková lanovka
a cca 3 vleky) severní a severovýchodní orien-
taci, zde mají návštěvníci možnost přejet na
svah střediska Jazierko, oba dva areály jsou
přes vrchol navzájem přístupné. Jsou zde
vhodné tratě pro běžecké lyžování a zimní tu-
ristiku, zejména ja jižních svazích Spišské
Magury. Vyhledávanou trasou je hlavní hřeben
pohoří, umožňuje mírný sjezd přímo do obce.
Svahy jsou vhodné i pro sáňkování. Z oblasti
lze snadno dojíždět do lyžařského střediska
Vyšné Ružbachy s atraktivní nabídkou termál-
ních bazénů.

SMOKOVEC, 1010 – 2452 m n. m.
Dříve nazývaný Starý Smokovec je nejstarším
tatranským turistickým střediskem, s nezamě-
nitelnou atmo sférou a architekturou stylových
domů. Celková kapacita 7 lyžařských vleků

a pozemní lanovky, je cca 4100 osob. Nejlepší
možnosti sjezdového lyžování jsou na
Hrebienku, od horní stanice lanovky s návaz-
ností na vleky s různou délkou obtížností tratí.
Uměle  zasněžované svahy a možnost večer-
ního osvětlení jsou před pokladem maximál-
ního sportovního vyžití. Pro milovníky „bílé
stopy“ je zde několik běžeckých tratí 6 a 12 km
ve směru na Tatranskou Lomnici. Zajímavé
jsou turistické túry. Možnosti sáňkování, skial-
pinismu a bruslení. Smokovce jsou též cent-
rem kulturního a společenského života,
 s krytými bazény, saunami, bary, disko tékou.

TATRANSKÁ LOMNICA, 850 – 2449 m n. m.
Velmi oblíbené lyžařské středisko Vysokých
Tater, vzdálené 6 km od Starého Smokovce, leží
přímo pod svahy Lomnického štítu v nadmoř-
ské výšce 800 m. 
Vynikající lyžařské svahy vhodné zejména pro
náročnější lyžaře. Celková  přepravní kapacita
lyžař ských zařízení je cca 3600 osob za ho-
dinu. Nejvíce jsou vyhledávány sjezdové tratě

na Skalnatém Plese s vrcholovou stanicí
 sedačkové  lanovky 2 180 m n. m. Vrcholové
stanice horních úseků visu té a ka binové la-
novky, cca 1 770 m n. m., mají návaznost na
 lyžařské tratě velmi lehké, lehké, středné ob-
tížné a těžké. Na tratích délky 1 500–2 000 m
se konají i mezinárodní  závody ve sjezdu
a obřím slalomu. Z Lom nického sedla vede
sjezdová trať s nejprudším spádem v Tatrách,
která pokračuje přes Skalnaté pleso až do
 Tatranské Lomnice.
Jde o nejdelší sjezdovku Slovenska s největším
převýšením (2 220–800 m). V údolích kolem
střediska i v něm samém jsou cvičné louky
vhodné pro začátečníky. Pro středně  pokročilé
lyžaře jsou vhodné  terény v nedalekých Belian -
ských Tatrách. V lokalitě Jamy najdeme dva
menší skokanské můstky. Lyžař ské běžecké
tratě délky 1, 3 a 5 km v blízkosti Tatranských
Matliár. Mož nost lyžařské turistiky do okolních
dolin východní části Vysokých Tater a Starého
Smokovce. Škola sjez do vého, běžeckého i snow-
boardového  lyžování. 
Koupání v krytém bazénu, sauna, masáže,
kino, diskotéka, posezení ve stylové kolibě či
baru. Snadná dosažitelnost atraktivního aqua-
parku, který je situován v podtatranské metro-
poli Popradu a nabízí širokou škálu vodních
radovánek.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 3 6 km Poma 6
Černé 1 2 km Sedačka 1

Celkem 4 8 km 7
Běžecké tratě 15 km
Vzdálenost z ČR: Praha 530 km

Brno 330 km

SMOKOVEC

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 6 6 km Poma 10
Červené 4 4 km Sedačka 2
Černé 1 1 km Kabina 1
Celkem 11 11 km 13
Běžecké tratě 25 km
Vzdálenost z ČR: Praha 560 km

Brno 360 km

TATRANSKÁ LOMNICA
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GRAND HOTEL PERMON 
**** PODBANSKÉ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Pěkný hotel s dobrou dostupností k vlekům, cca
400 m od hotelu (1000 m n. m., 4 lyžařské vleky,
sjezdové tratě 600, 900 a 1400 m). Vhodné pro
méně náročné  lyžaře a děti, lyžařská škola
a dětský vlek. Pro náročné lyžaře je k dispozici
Štrbské Pleso (15 km).

VYBAVENÍ
Svým bohatým příslušenstvím se řadí mezi nej-
lépe vybavené hotely ve V. Tatrách. K dispozici
restaurace, noční bar, společenská míst nost, sa-
lonky, krytý bazén, sauna,  solárium, masáže, per-
ličkové a vířivé koupele, solux, podvodní masáže,
parafínové zábaly, inhalace, fitness, tělocvična,

kulečník, stolní tenis. Úschovna lyží, možnost
 půjčení sportovního nářadí a lyží.

POKOJE
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky,
vlastní příslušenství, rádio, TV, telefon a minibar
s chladničkou. K dispozici také rodinné pokoje
a apartmány. Ubytování s domácím zvířetem
není  dovoleno.

STRAVOVÁNÍ
V ceně je snídaně formou  bufetového stolu.
Možnost celodenního stravování. Večeře
(i obědy) formou bufetu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1892.html

HOTEL PIERIS
*** PODBANSKÉ

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Pieris se nachází v malebnéhorské osadě
Podbanské na hranici Vysokých a Západných
Tater, v tichém prostředíTatranského národního
parku pod majestátným štítem Kriváně. 

VYBAVENÍ
Hotel Pieris je kompletně moderně zrekonstruo-
vaný hotel, v minulosti známý jako hotel Kriváň.
Díky kompletní rekonstrukci v hotelu k dispozici
restaurace, Lobby bar s posezením u krbu, well-
ness centrum (oddychový bazén 7,90 x 3,20 m
s hloubkou 1,20 m, vířivka, infrasauna, parní sauna,
finská sauna a spa). Komfortní pokoje a menší
apartmány mají moderní atraktivní design.

Možnost využívat služeb wellnes centra nedale-
kého hotelu GH Permon (cca 1 200 m).

UBYTOVÁNÍ
Hotel Pieris disponuje jedno i dvoulůžkovými
pokoji, menšími apartmány i apartmány
Deluxe. Všechny pokoje je koupelna se sprcho-
vým koutem a s WC. Pokoje a menší apartmány
typu „Standard“ jsou v 1. poschodí bez balkónu.
Pokoje a menší apartmány typu „Superior“ mají
francouzské okno a balkón.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře jsou podávány formou bufe-
tového stolu. Možnost celodenního stravování.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,4632.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 57

850–2 452 m n. m. | VYSOKÉ TATRY | SLOVENSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 57



800 112 11258

SLOVENSKO | VYSOKÉ TATRY | 850–2 452 m n. m.

HOTEL PANORAMA RESORT
**** ŠTRBSKÉ PLESO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Moderní hotel apartmánového typu se nachází
v klidnější části atraktivního střediska Štrbské
Pleso. Svou polohou v 1300 m n.m. je jedinečný
svým výhledem na panorama Vysokých Tater. 

VYBAVENÍ
V přízemí hotelu se nachází vstupní hala s re-
cepcí, restaurace, Lobby bar. Nové malé wellnes
centrum (finská parní a infra sauna, relax část).

POKOJE
Ubytování je možné v moderně  zařízených pro-
storných studiích a apartmánech pro 2–4 osoby.
Studia mají jednu místnost u apartmánu je

 ložnice a obývací část s rozkládacím gaučem.
Každý typ ubytování má vlastní sociální zařízení
(koupena se sprchou nebo vanou) s miniku-
chyňkou s mikrovlnou troubou a ledničkou.
Interne tové připojení. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou podávány formou bufetového
stolu, možnost polopenze nebo plné penze. 

PARKOVÁNÍ
Na vyhrazeném parkovišti u hotelu nebo v pod-
zemních garážích.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1879.html

HOTEL SOREA TRIGAN
*** ŠTRBSKÉ PLESO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
V nejmalebnější části Štrbského Plesa, přímo na
břehu jezera Nové Štrbské pleso. Pěší dostup-
nost vleků a lanovek. 

VYBAVENÍ
Návštěvníkům je k dispozici res taurace, aperitiv
bar s denním provozem, noční bar, salonky. Pro
odpočinek a rela xaci sportovců lze využít saunu
a  fitness. WI-FI v celém hotelu. Wellnes svět re-
generace a oddychu – bazén, dětský bazén,
bublinkové masáže, perličkové koupele, proti-
proudové plavání atd.

POKOJE
Dvou- i vícelůžkové, s možností  přistýlky, vlast-
ním příslušenstvím, TV,  rádiem, telefonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně i večeře bufetovým  způsobem. Obědy
servírované 3chodové menu s možností výběru
4-5 jídel.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,707.html



HOTEL PÁTRIA
**** ŠTRBSKÉ PLESO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Je situován na břehu vysokohorského plesa, ve
středisku zimních sportů Štrbské Pleso.
Běžecké tratě začínají  přímo u hotelu, terény
vhodné pro začátečníky i náročné lyžaře
(Interski svah Solisko). Pěší  dostupnost vleků.

VYBAVENÍ
Restaurace Sluneční, Vatra club, lovecký salo-
nek, dětský koutek aj. Hostům je k dispozici
krytý bazén, sauna, masáže, solárium, ricochet,
beauty salon, lobby bar, vinotéka, pěkné well -
nes centrum Patria aqua paradis. Župan k dis-
pozici na pokoji.

POKOJE
Dvoulůžkové s možností přistýlky, předsíňka,
vestavěné skříně, příslušenství, telefon, rádio,
TV. Cenově jsou odlišeny  pokoje od 3. patra
výše.

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu jsou snídaně,  podávané formou
bufetu. Možnost polopenze nebo plné penze
přímo v hotelu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1880.html

HOTEL A BUNGALOVY FIS 
***/** ŠTRBSKÉ PLESO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je tvořen centrální hotelovou budovou
a  přilehlými samostatnými bungalovy. Leží
přímo v centru lyžařského střediska. Pěší do-
stupnost vleků a lanovek.

VYBAVENÍ
Pěkné a příjemné prostředí,  restaurace, denní
bar, Štrbská  izba,  sauna, fitness, tělocvična, so-
lárium,  klasické masáže, stolní tenis, kulečník,
půjčovna sportovních potřeb.

POKOJE
Dvou a vícelůžkové pokoje s možností přistýlky,
SAT TV, radiobudík, telefon, vlastní příslušenství.

Cenově odlišeny menší pokoje „economy“. Na
vyžádání lze zajistit i ubytování v bungalovech,
jejichž vybavení je obdobné jako v hlavní bu-
dově hotelu.

STRAVOVÁNÍ
 Bohatá nabídka stravování. Snídaňový bufetový
stůl, obědy i večeře  možnost výběru z teplého
a studeného  bufetového stolu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu v ceně.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1887.html
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HOTEL TOLIAR
*** ŠTRBSKÉ PLESO

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel Toliar se nachází v  krásném prostředí
Vysokých Tater, v nadmořské výšce 1355 m n.
m., přímo v  turistickém a  lyžařském centru
Štrbské Pleso.Výborné výchozí místo pro zimní
turistiku a  lyžování, v  blízkosti hotelu je  za-
stávka autobusu a tatranské električky. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, velmi příjemná restau-
race, kavárna s barem a krbem,  terasa,  denní
bar, salonek, „Vitálny svet“ (finská, kanadská
a parní sauna, solná parní koupel, tepidárium,
vířivá vana, bazén s protiproudem, ledový vo-
dopád, vodní cesta, masáže), fitness, kulečník.

V  kavárně WI-FI připojení. Obchod s  potravi-
nami se nachází přímo v hotelu.

POKOJE
Pohodlné dvoulůžkové pokoje, některé s mož-
ností přistýlky a  rodinné  poko je – hotelové
buňky, se skládají ze 2 dvoulůžkových pokojů
s možností jedné přistýlky, společná předsíňka,
WC a koupelna, SAT TV, telefon, max. kapacita
jedné buňka je až 6 osob. Hotelové studio 2-4
pevná lůžka s možností až 2 přistýlek, koupelna,
kuchyňská linka, SAT TV.  

STRAVOVÁNÍ
V ceně pobytu jsou zahrnuty snídaně, které jsou
podávány většinou formou bufetového stolu,
možnost celodenního stravování. 

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště v blízkosti hotelu, nehlí-
dané.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1895.html

APARTMÁNY KOLIBA KAMZÍK
***** STARÝ SMOKOVEC    

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Apartmány koliba Kamzík se nachází ve Starém
Smokovci v Tatranském národním parku,
v těsné blízkosti stanice pozemní lanovky na
Hrebienok. Vynikající poloha apartmánů v srdci
Vysokých Tater se všestrannými bohatými mož-
nostmi horských túr, letních a zimních sportů
je zárukou skvělé dovolené plné dokonalého re-
laxu i aktivního odpočinku.

VYBAVENÍ
Apartmány a studia s možností vlastního stra-
vování, Wi-Fi ve všech prostorách a restauraci.
Budova Koliby Kamzík zastřešuje nejen ubyto-
vací část, ale i restauraci. Recepce je situovaná

v objektu a nabízí hostům své služby denně
v době od 7:00 do 18:00 včetně. Apartmánový
dům disponuje čtyřmi apartmány a čtyřmi studii.

UBYTOVÁNÍ
Každé studio nebo apartmán je vybaveno po-
hodlnými postelemi „spring box“, rozkládací po-
hovkou (slouží jako přistýlka), kuchyňským
koutem (lednice, mikrovlnná trouba, varná kon-
vice, základní inventář, vařič není k dipozici),
koupelnou se sprchovým koutem a WC, TV, bez-
platné internetové připojení.
Platí se vratná kauce 70,- € za pobyt. Vrací se při
odjezdu.

STRAVOVÁNÍ
V ceně ubytování jsou snídaně podávané for-
mou bufetu v restauraci Kamzík. Možnost stra-
vování v restauraci Koliba Kamzík se slevou 20%.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště přímo před hotelem je zpoplatněné
částkou 6 EUR/den.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8314.html



HOTEL PALACE
*** NOVÝ SMOKOVEC 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Komplex kúpele Nový Smokovec se nachází ve
významném rekreačním středisku Smokovce,
které tvoří Starý, Nový, Dolný a Nový Smokovec.

VYBAVENÍ
Hotel Palace je hlavním hotelem Kúpeľov Nový
Smokovec. K vybavení hotelu patří - centrální
recepce, kavárna, jídelna se 2 salonky, zimní za-
hrada, knihovna. Doplňkové služby: stolní tenis,
biliard, elektronické šipky.

UBYTOVÁNÍ
Jedno a dvoulůžkové pokoje jsou zrekonstruo-
vané. Pokoje mají koupelnu, WC, telefon, LED TV

se satelitním příjmem a s bezplatným WIFI při-
pojením. Některé pokoje mají balkón a trezor.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, obědy a večeře 3cho-
dové, servírované, výběr minimálně 3 menu.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště u hotelu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8315.html

HOTEL BRANISKO
*** NOVÝ SMOKOVEC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Historický, tatranský hotel Branisko patří do
komplexu kúpele Nový Smokovec, které se na-
cházejí ve významném rekreačním středisku
Smokovce, které tvoří Starý, Nový, Dolný a Nový
Smokovec.
.
VYBAVENÍ
V hotelu Branisko se soustřeďuje léčba a posky-
tování procedur pro všechny hosty kúpeľov
Nový Smokovec a je zde přímé propojení
s RELAX zónou s bazénem. Na pokojích jsou žu-
pany. Restaurace , knihovna, centrální recepce
v hotelu Palace cca 150 m.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou klasicky zařízené. K vybavení patří
koupelna, WC, LED TV, některé pokoje mají bal-
kon. K dispozici je bezplatné WIFI připojení.

STRAVOVÁNÍ
Stravování v hotelu Palace cca 150 m - snídaně
formou bufetu, obědy a večeře 3 chodové, ser-
vírované, výběr minimálně 3 menu.

PARKOVÁNÍ
Parkoviště u hotelu Palace.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8316.html
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HOTEL GRANDHOTEL STARÝ SMOKOVEC
**** STARÝ SMOKOVEC

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
V centru Vysokých Tater, nedaleko dolní stanice
lanové dráhy na Hrebienok a na dojezdu lyžař-
ské a sáňkařské dráhy. Dobré spojení do všech
lyžařských středisek ve V. Tatrách, železniční sta-
nice asi 200 m,  autobusové nádraží asi 300 m. 

VYBAVENÍ
Restaurace Grand, Sala Rondo, kavárna, denní
a noční bar, Nový a Fran couzský salonek, kon-
ferenční a společenské haly, bazén a luxusní
wellness centrum,  vířivka, finská, parní a infra
sauna, Kneippova cesta, masážní sprcha, tepi-
dárium s vyhřívanými lehátky, solárium, fitness,
výběr masáží.

POKOJE
Dvoulůžkové standard, koupelna, WC, SAT TV,
minibar,  telefon s  možností přímé volby.
Možnost přistýlky v pokojích Deluxe. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně  formou bohatého,  bufetového stolu,
speciality i krajová jídla po celý den, výběrem
a la carte. Vyhlášené jsou speciality připravo-
vané ze zvěřiny, ryb a pestrý výběr zákusků.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu zdarma.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7109.html

HOTEL GRANDHOTEL PRAHA
**** TATRANSKÁ LOMNICA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel se nachází v centru  horského střediska,
na úpatí druhého nejvyššího  vrcholu Vysokých
Tater,  Lomnického štítu, nedaleko lanové dráhy.

VYBAVENÍ
Bohatě zdobená Grand hala,  restaurace, terasa,
salonky, bar, kavárna,  konferenční místnosti,
bazén, sauna,  nové wellness a fitness centrum.
Masážní bazén s vodními atrakcemi, whirlpool,
finská sauna, jacuzzi.  Výborné výchozí místo
pro zimní sporty, v blízkosti tenisová hala.

POKOJE
Stejně jako společenské prostory je i ubytovací
část stylově zařízena. Dvoulůž kové pokoje, ně-
které s možností přistýlky, hotelové apartmá,
4 luxusní apartmá. Pokoje mají příslušenství,
rádio, SAT TV, telefon,  trezor, minibar. 

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně jsou podávány v hotelové res-
tauraci, možnost dokoupení celodenního stra-
vování.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,7111.html



HOTEL SOREA TITRIS
*** TATRANSKÁ LOMNICA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v tichém prostředí, nedaleko
centra Tatranské Lomnice v blízkosti botanické
zahrady a známého muzea TANAPu. Stanice
tatranské elektrické železnice a autobusu cca 10
min. chůze od hotelu. Snadná  dostupnost vleků
a lanovek, vzdálenost cca 200 m od nejbližšího
vleku. 

VYBAVENÍ
Restaurace, aperitiv bar Aqua u bazénu, „vinná
viecha ŠOPA“, krytý bazén, tobogán, aquacent-
rum, aqua relax s vodními  atrakcemi, sauna,
masáže (ruční, perličková, hydromasáž).

POKOJE
Velmi pěkné dvoulůžkové pokoje, některé mají
možnost přistýlky, pokojový  trezor, telefon,
rádio, TV, balkon. Možno  vyžádat hotelové
apartmá. Ubytování s domácím zvířetem není
dovoleno.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu.

PARKOVÁNÍ
Vyhrazené parkoviště u objektu zdarma.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,709.html

HOTEL SOREA URÁN
*** TATRANSKÁ LOMNICA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován do centra Tatran ské Lomnice.
Má výhodnou výchozí pozici pro sportovce a mi-
lovníky zimní turistiky, cca 400 m od hotelu je ly-
žařské středisko Jamy, a cca 10 min. chůze stanice
 lanové dráhy na Skalnaté pleso a Lomnické sedlo.

VYBAVENÍ
Velmi příjemné prostředí,  dobrá vybavenost, res-
taurace, lobby bar, Wellness URÁNIA s nerezovým
relaxačním bazénem s nabídkou vodních atrakcí,
sauna, masáže, stolní tenis, herna pro děti, mož-
nost půjčení sportovních potřeb a řada doplňko-
vých služeb. Hotel má bezbariérový vstup a 2
bezbariérové pokoje. WI-FI v celém hotelu.

POKOJE
Jedno a dvoulůžkové s možností přistýlky
a vlastním příslušenstvím, telefon, TV. Možno
vyžádat apartmá nebo rodinné  pokoje. Všechny
pokoje mají balkon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře jsou podávány formou bufe-
tového stolu. Možnost celodenního stravování,
obědy servírované.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu. Hotelová garáž
za poplatek. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,557.html
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VILA BEATRICE
***** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Vila Beatrice se nachází v Tatranské Lomnici.
Společně s Vilou Júlia a Vilou Magnólia tvoří
Resort Beatrice. Objekty rezortu jsou od sebe
vzdálené maximálne 300 m. Hlavní budova je
právě vila Beatrice.

VYBAVENÍ
Interiér budovy Vila Beatrice prošel kompletní
rekonstrukcí v roce 2016. V objektu se nachází
recepce poskytující služby všem zařízením re-
zortu denně od 7:00 do 18:00. V hlavní budově
rezortu je také místnost pro podávání snídaní. 
K dispozici je zde dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány, mezonetové apartmány s jednou
nebo dvěma ložnicemi , všechny s možností až
2 přistýlek. K dispozici i apartmán až pro 8 osob
(s krbem v obývacím pokoji a saunou). Všechny
apartmány mají kuchyňský kout s vybavením,
koupelnu, WC TV, bezplatné internetové připo-
jení. Platí se vratná kauce 70,- € za pobyt. Vrací
se při odjezdu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně.

PARKOVÁNÍ
Přímo v areálu objektu - nehlídané, bezplatné.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8317.html

VILA JÚLIA
***** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Vila Júlia se nachází v Tatranské Lomnici.
Společně s Vilou Beatrice a Vilou Magnólia tvoří
Resort Beatrice. Objekty rezortu jsou od sebe
vzdálené maximálne 300 m.

VYBAVENÍ
Hlavní budovou rezortu je vila Beatrice, která je
vzdálena pouze 100 m a poskytuje celému re-
sortu služby recepce denně od 7:00 do 18:00.
V hlavní budově rezortu je také místnost pro
podávání snídaní.  Dětský koutek na mezipo-
schodí nebo ve vila Beatrice. V případě zájmu
Vila Júlia nabízí ubytování se psem.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány a studia jsou velmi vkusně zařízené,
mají 2 - 4 pevná lůžka , možnost až 2 přistýlek.
Všechny apartmány mají kuchyňský kout s vyba-
vením, koupelnu, WC TV, bezplatné internetové
připojení. Apartmány jsou zařízené v různých ba-
revných kombinacích. Platí se vratná kauce 70,- €
za pobyt. Vrací se při odjezdu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně ve
vile Beatrice.

PARKOVÁNÍ
Přímo v areálu objektu - nehlídané, bezplatné.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8318.html



VILA MAGNÓLIA
***** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Vila Magnólia se nachází v těsné blízkosti centra
Tatranské Lomnice. Společně s Vilou Júlia
a Vilou Magnólia tvoří Resort Beatrice. Objekty
rezortu jsou od sebe vzdálené maximálne
300 m. Hlavní budova je právě vila Beatrice.

VYBAVENÍ
Hlavní budovou rezortu je vila Beatrice - cca
150m , která poskytuje celému resortu služby
recepce denně od 7:00 do 18:00. V hlavní bu-
dově rezortu je také místnost pro podávání sní-
daní a sauna. Hosté mohou využít možnost
posezení ve společných prostorách se sedač-
kou, křesly a dekoračním krbem.

UBYTOVÁNÍ
Ve vile jsou dvou - třílůžková studia a tří - čtyř-
lůžkové apartmány s možností vždy až dvou při-
stýlek. Všechny apartmány mají kuchyňský kout
s vybavením, koupelnu, WC TV,bezplatné inter-
netové připojení. Platí se vratná kauce 70,- € za
pobyt. Vrací se při odjezdu. V případě zájmu je
možné i ubytování se psem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně ve
vile Beatrice.

PARKOVÁNÍ
Přímo v areálu objektu - nehlídané, bezplatné.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8319.html

VILA LUDMILA
***** TATRANSKÁ LOMNICA 

Zájezdy: 3 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Vila Ľudmila se nachází v tiché části Tatranské
Lomnice vzdálené jen několik minut chůze od
jejího centra. Výhodnou polohu dotváří také
sjezdovka přímo nad objektem.

VYBAVENÍ
Ve vzdálenosti asi 750 m od objektu Vila
Ľudmila se nachází Vila Beatrice, která posky-
tuje hostům vily Ĺudmila služby recepce denně
v době od 7:00 do 18:00 hodin, lze zde využít
saunu. Možnost i podávání snídaní. V objektu
se nachází místnost na odkládání lyží, kol a po-
dobně.

UBYTOVÁNÍ
Apartmánový dům s kapacitou 16 lůžek posky-
tuje ubytování ve dvou studiích s kuchyňským
koutem a ve třech pokojích buňkového charak-
teru, tedy bez kuchyňského koutu. Tyto tři po-
koje mají společné kuchyňské prostor. Všechny
pokoje a studia mají vlastní sociální zařízení.
K dispozici je bezplatné internetové připojení.
Platí se vratná kauce 70,- € za pobyt. Vrací se při
odjezdu. Závěrečný úklid není zahrnut v ceně.
Cena 12 EUR/pobyt.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Možnost doobjednat snídaně ve
vile Beatrice cca 750 m.

PARKOVÁNÍ
Přímo v areálu objektu - nehlídané, bezplatné.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8320.html
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SLOVENSKO | VYSOKÉ TATRY | 850–2 452 m n. m.

HOTEL KUKUČKA
**** TATRANSKÁ LOMNICA

Zájezdy: 3 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Horský hotel a rezidence Kukučka se nachází na
začátku Tatranské Lomnice, ve směru od
Smokovce, 200 metrů od lanovky na Lomnický
štít, která je jednou z nejstrmějších v Evropě.

VYBAVENÍ
Hotel sestává ze 4 budov, ve kterých najdete
wellness centrum se saunami a vířivkou (rozdě-
lené do 2 budov s kapacitou 15 osob) a fitness
centrum, dětský koutek na recepci hotelu, res-
tauraci a meeting room, knihovnu, WiFi připo-
jení v celém hotelu, včetně rezidencí, úschovna
lyží v přízemí každé budovy.

UBYTOVÁNÍ
Celý hotelový komplex je rozdělený do 4 budov.
V hlavní budově jsou dvoulůžkové pokoje
i apartmány , v rezidencích jsou jednopokojové
nebo dvoupokojové apartmány. Všechny apart-
mány jsou zařízené v horském stylu a mají dře-
věný designový nábytek, kamenné zdi, posezení
a ložnice s TV s plochou obrazovkou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře a la carte -
možnost sledovat přípravu jídel v otevřené
kuchyni.

PARKOVÁNÍ
Na soukromém parkovišti u hotelu Kukučka
bezplatné.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8321.html
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HOTEL SOREA HUTNÍK I. A II.
***/** TATRANSKÉ MATLIARE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován v malebném koutu Vysokých
Tater cca 2 km od Tatranské Lomnice. Má vý-
bornou polohu pro běžkaře, tratě začínají prak-
ticky přímo u budovy. U hotelu je vlek pro děti
a začátečníky. Pro náročnější lyžaře (asi 15 min.)
je lanovka na Skalnaté Pleso a Lomnický štít. Ze
Skalnatého Plesa  vede sedačková lanovka do
Lomnického sedla.

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, kavárna,  tělocvična, kuželky,

fitness, krytý bazén, sauna, WI-FI ve společných
prostorách. 

POKOJE
Pokoje typu  standard jsou velmi pěkné, po re-
konstrukci, pokoje economy jsou kategorie **,
za nižší ceny. Všechny pokoje mají vlastní pří-
slušenství, některé s možností přistýlky, SAT TV,
a u některých pokojů balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně zpravidla bufetové, večeře výběrem

z menu, možnost celodenního stravování, na
přání je možné připravit i studený oběd do
balíčku.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,128.html
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HOTEL TATRAWEST 
*** ZUBEREC

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel najdeme v malebném zákoutí Západních
Tater – Roháčích, asi 1 km od vesničky Zuberec.
Nedaleko se nachází oblíbené zimní středisko
Zverovka – Spálená, dostupné krátkou jízdou
autem, které poskytuje ideální podmínky pro ly-
žaře i snowboardisty. Kratší vleky 250 a 400 m
jsou vhodné pro začátečníky a děti, 1 490 m
dlouhá sedačková lanovka dopraví na svahy ná-
ročnější sportovce. 

VYBAVENÍ
Restaurace, konferenční místnost, stolní tenis,
kulečník, tenisový kurt,  volejbalové hřiště, reha-
bilitačně-masážní centrum, sauna.

POKOJE
Hotel nabízí ubytování ve dvoulůž kových poko-
jích s možností jedné až dvou  přistýlek, každý
pokoj má sprchu a WC.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně jsou kontinentální,  večeře výběrem
z menu, 2-3 jídla. Možnost celodenního stra-
vování.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1882.html

Lyžařský areál Spálená-Zverovka je situován
v nejkrásnější části Západních Tater -
v Roháčích. Menší lyžařské středisko uprostřed
civilizací dosud málo dotčené přírody nabízí
klidné lyžování na nepřelidněných sjezdovkách
určených pro začátečníky a středně pokročilé
lyžaře i snowboardisty. 2 vleky (250 a 400 m)
obsluhují začátečníky a děti. 1 500 m dlouhá se-
dačková lanovka s navazujícím 850 m dlouhým
vlekem slouží náročnějším lyžařům. K vybave-
nosti střediska patří parkoviště, samoobslužná
restau race, půjčovna lyžařské výstroje. Svahy
jsou denně upravovány a v případě potřeby
uměle zasněžovány. Vysoká sněhová jistota -
 středisko, které zahajuje zimní sezonu 
na Slovensku mezi prvními.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 5 4 km Poma 3
Červené 3 4 km Sedačka 1
Černé 2 3 km
Celkem 10 11 km 4
Běžecké tratě 11 km
Vzdálenost z ČR: Praha 530 km

Brno 330 km



HOTEL SOREA ĽUBOVŇA
*** ĽUBOVNIANSKÉ KÚPELE

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází na rozhraní Spišské Magury
a Levočských vrchů, asi 7 km od města Stará
Lubovňa. Je zasazen do krásné přírodní scené-
rie, přímo v lyžařském areálu Vysoká, kam lze
z hotelu dojet na lyžích. K dispozici 4 lyžařské
vleky přímo u hotelu s celkovou délkou lyžař-
ských tratí 2,4 km různé náročnosti Pro nároč-
nější lyžaře je určeno 25 km vzdálené středisko
Ski Park Vyšné Ružbachy, které nabízí koupání
v termálních bazénech po lyžování.

VYBAVENÍ
Hotel nabízí širokou škálu základních i doplňko-
vých služeb, restaurace, denní bar, kavárna,

 salonky, krytý bazén, fitness,  masáže, relaxační
procedury, půjčovna sportovního náčiní, sauna,
biliár, stolní tenis, tenis, horská kola. WI-FI ve
společných prostorách.

POKOJE
Dvoulůžkové s příslušenstvím a možností při-
stýlky, mají SAT TV, rádio,  telefon, balkon.
Rodinné pokoje  nebo apartmá je možné vyžádat.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně zpravidla bufetové,  večeře výběrem
z menu. Možnost celo denního stravování.

PARKOVÁNÍ
Nehlídané parkoviště u objektu bez poplatku.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,711.html
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Ski Park Vyšné Ružbachy je dobře vybavené ly-
žařské středisko vhodné pro rodiny s dětmi, za-
čátečníky a středně pokročilé  lyžaře. Nabízí
denní i večerní lyžování, 4 km sjezdovek s mož-
ností umělého zasněžování. Nespornou výho-
dou střediska jsou zdejší  termální bazény
s vodou o teplotě až 34 °C, které nabízejí rela-
xaci po lyžování.

Lyžařské středisko Vysoká leží přímo 
na okraji Lubovnianských Kúpelov a nabízí kom-
pletní lyžařský servis určený zejména pro rodiny
s dětmi a začátečníky. K dispozici jsou 4 vleky
s délkou 350 až 400 metrů, 1 vlek s délkou 700
m, 1 vlek o délce 2 000 metrů. Ve středisku je
půjčovna lyží se servisem, lyžařská škola a půj-
čovna sněžných skútrů. Večerní osvětlení.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 5 2 km Poma 7
Červené 2 2 km

Celkem 7 4 km 7
Vzdálenost z ČR: Praha 600 km

Brno 400 km
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ITÁLIE: azzurro, manšestr a dolce vita… 
Lyžařský ráj. To si pomyslí snad každý milovník zasněžených svahů, který zavítá do italských Alp. Nelze se tedy divit, že se Itálie, především
v posledních 20 letech, těší stále většímu zájmu lyžováníchtivých turistů z celého světa. 

KAŽDÝM ROKEM O SNĚŽNÝ KROK DÁL
Kdo si myslí, že Itálie pro svůj rozvoj už udělala
maximum, toho musíme vyvést z omylu. Itálie
na vavřínech rozhodně neusnula, ba naopak.
Intenzivně se rozvíjí dál. A to jak po stránce ly-
žařské ve vztahu k modernizaci lanovek a rozši-
řování lyžařských areálů, tak po stránce služeb,
infrastruktury a ubytování. 
Pokud jste poznali italské Alpy byť jen před pár
lety, budete mile překvapeni, co vše je tu

 nového. Jen strohý výčet nejpodstatnějších in-
ovací několika posledních let by tuto stránku
zcela zaplnil. Podrobné informace k jednotlivým
střediskům se můžete dočíst na příslušných
stránkách.
Porovnáme-li italské lyžařské areály včetně
všech navázaných služeb s ostatními evrop-
skými alpskými velmocemi, najdeme řadu
kladů, ale i zápory. 

HLAVNÍ BENEFITY ITALSKÝCH ALP:
• Každodenně perfektně upravené sjezdovky

s dokonalým umělým zasněžováním.
• Jasně převažující slunečné počasí a nádherná

příroda.
• Řada moderních kvalitních lanovek, zejména

sedačkových a kabinkových.
• Široká nabídka ubytování všech kategorií.
• Špičková gastronomie, wellness a pohostinnost. 
• Ekonomicky nejvýhodnější dovolená v Alpách.
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ROZSÁHLOST A PROPOJENOST SJEZDOVEK
DOHÁNÍ ALPSKOU KONKURENCI
Vezmeme-li v potaz rozsáhlost a vzájemnou
propojenost lyžařských terénů, nezbývá než
konstatovat, že v tomto ohledu Itálie poněkud
pokulhává, a to především za Francií. Výjimkou
jsou ale například 4 střediska Dolomiti Superski
propojená Sella Rondou, italsko-švýcarský areál
Cervinia / Zermatt, či až za francouzské hranice
přesahující Via Lattea, patřící mezi světové gi-
ganty. 

MODERNOST, KVALITA A MNOŽSTVÍ
LANOVEK NEMAJÍ JINDE KONKURENCI 
Celá řada nejmodernějších, především sedač-
kových, lanovek a v průměru jen velice nízké
procento lyžařských vleků maximálně zrychluje
a zpohodlňuje cesty vzhůru na svahy. Příkladně

se tak naplňuje motto „méně času na lanovce,
více času na sjezdovce“. 

ITALOVÉ SI SJEZDOVKY HÝČKAJÍ, PŘEMÍRU
ADRENALINU ALE NEČEKEJTE
Otevřeme-li kapitoly s názvem umělé zasněžo-
vání, upravenost sjezdových tratí nebo bezpeč-
nost a přehlednost značení, musíme konstatovat,
že Itálie je nejen absolutní špičkou evropskou, ale
i světovou. 
Naproti tomu zde však stojí argumenty jako volný
terén, extrémní lyžování, pestrost snowboardové
nabídky, nebo nejvyšší nadmořská výška jednot-
livých areálů. A v tomto případě nezbývá než při-
pustit, že tyto aspekty jsou podstatně zajímavější
zejména u Francie a Švýcarska. Drtivá většina ná-
vštěvníků však ráda upřednostní každodenně
perfektně vyžehlený „manšestr“ před freeridem.  

NABÍDKA UBYTOVÁNÍ JE ŠIROKÁ A VELMI
KVALITNÍ, NA SVAH SI ALE ČASTO MUSÍTE PO-
POJET
Co se týče kvality, prostornosti a vybavenosti
ubytovacích jednotek i šíře zázemí jednotlivých
kapacit, vyhrává Itálie na celé čáře. Zohledníme-
li však polohu vůči lyžování, nemohou úhledné
italské vesnice nikdy soutěžit s účelově vystavě-
nými komplexy ve Francii. A to i přesto, že
i v italských horách je celá řada středisek, kde
jsou hotely a residence téměř výhradně na
svahu, či v jeho bezprostřední blízkosti. 

ZA MÁLO PENĚZ HODNĚ MUZIKY
Pokud si chcete užít Alpy a zároveň nechcete do
zimní dovolené sahat hluboko do kapsy, pak by

pro Vás mohla být Itálie jasnou volbou. Oproti
Francii nebo Švýcarsku je totiž z České republiky
mnohem blíž a i nadprůměrný standard „mi-
molyžařských“ služeb je zde za velmi rozumné
ceny. 
Plánujete hory s celou rodinou? Pak můžete po-
čítat s výhodnými podmínkami pro rodinné ly-
žování, ať už jde o poskytování výrazných slev
ze skipasů pro nejmenší lyžaře, či o speciální
nabídky některých hotelů pro rodiny s dětmi,
nebo o možnost volby mezi hotelovým a apart-
mánovým ubytováním. To je například ve
Francii naprosto nemyslitelné.

ITALSKÉ ALPY JSOU PRO VŠECHNY
Z hlediska ceny je Itálie absolutním fenoménem
naší nabídky. A to nejen ve srovnání s ostatními
alpskými zeměmi, ale někdy dokonce i s ceno-
vou úrovní lyžování na horách českých a sloven-
ských. 
Každý si může jednoduše spočítat, že kvalita ly-
žařské nabídky, plus přírodní krásy Dolomit,
plus počet slunečných dní a azurově modré ob-
lohy, plus široká nabídka restaurací s vynikající
národní kuchyní, plus pestrá paleta míst urče-
ných k zábavě a relaxaci, a to celé umocněné
na druhou pohostinností místních obyvatel, se
rovná ideální dovolené v Alpách 2017 / 2018.
Závěrem nezbývá než konstatovat, že i přes ně-
kolik menších záporů má Itálie rozhodně co na-
bídnout. A tak pokud ještě nejste stoprocentně
rozhodnuti, kam na lyže, můžeme Vás s klidným
svědomím ubezpečit, že volbou Itálie určitě
zklamáni nebudete. Naopak.
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• VAL DI FIEMME
• SAN MARTINO
• VAL DI FASSA
• ARABBA / MARMOLADA
• CIVETTA
• CORTINA D´AMPEZZO
• VAL GARDENA
• VALLE ISARCO
• KRONPLATZ / PLAN DE CORONES

DOLOMITI SUPERSKI – NEJROZSÁHLEJŠÍ
 LYŽAŘSKÁ OBLAST EVROPY
Dolomiti Superski jsou nejrozsáhlejší lyžařskou ob-
lastí nejen Itálie, ale i celé Evropy. Začínají téměř
u brennerské dálnice českými lyžaři nadmíru oblí-
benými středisky Valle Isarco a Val di Fiemme /
Obereggen a končí až o mnoho desítek kilometrů
dále na východě celosvětově proslulou Cortinou
d’Ampezzo. Na straně severní je jejich teritorium
ohraničeno jihotyrolskými středisky Kronplatz -
Plan de Corones a Sextner Dolomiten – Alta
Pusteria a na opačné straně jižní naopak ryze ital-
skými oblastmi Civetta, Tre Valli a San Martino di

Castrozza / Passo Rolle. V samém středu oblasti
pak leží monumentální horský masív Grupo del
Sella, který je obkroužen obousměrným lyžařským
okruhem Sella Ronda, pomyslnou třešničkou na
„bílém“ dortu propojující 4 střediska největšího
světového věhlasu - Val Gardenu / Alpe di Siusi,
Alta Badii, Arabbu / Marmoladu a Val di Fassa
e Carezza.

NEJKRÁSNĚJŠÍ PŘÍRODNÍ SCENÉRIE DOLOMIT
Hovoří-li se o těch nejkrásnějších přírodních sce-
nériích Dolomit, více než pravděpodobně se mluví
právě o některém místě v rámci Dolomiti Superski.
Až neuvěřitelně vykreslené skalní vrcholky, vyso-
kohorská jezírka i větší jezera v údolích, husté jeh-
ličnaté lesy, rozlehlé zasněžené pláně a také
majestátní a překrásná Marmolada, nejvyšší hora
Dolomit hrdě se tyčící do nadmořské výšky
3 342 metrů, to vše nalezneme právě zde.

1 171 KILOMETRŮ SJEZDAŘSKÉ DOKONALOSTI
Po stránce lyžařské se jedná o téměř absolutní ráj,
který je vyhlášen především soustavou nejmoder-
nějších přepravních zařízení, propracovaným
systémem umělého vysněžování, dokonalou

 organizací i značením a až úzkostlivou starostli-
vostí místních pracovníků o absolutní bezpečnost
a upravenost sjezdových tratí. A vezmeme-li
v potaz místní nabídku „sjezdařskou“, dojdeme až
k jen těžko představitelnému číslu úhrnem čítají-
címu na 1 171 kilometrů tratí.
Variabilita skipasů a pestrá paleta zábavy aneb
každý si vybere.
Každý lyžař zde má navíc na výběr hned z několika
druhů skipasů a častokrát je tak postaven před jen
těžko rozlousknutelný „oříšek“. V některých středis-
cích se více než nabízí volba skipasu s celoplošnou
platností a v jiných je naopak, vzhledem k poloze,
finanční náročnosti i třeba rozsahu skiareálu zá-
kladního, výhodnější alternativou skipas lokální,
případně lyžařská permanentka kombinovaná,
která umožňuje 1 až 3 denní výjezdy za hranice are-
álu základního. Ať se však každý rozhodne tak či
onak, z lyžování v Dolomiti Superski rozhodně zkla-
mán nebude. A nejen to. Určitě bude každý místní
návštěvník mile překvapen i téměř dokonalou in-
frastrukturou, pestrou paletou aktivní i pasivní zá-
bavy a v neposlední řadě i nadstandardně vysokou
úrovní místních ubytovacích kapacit.

ITÁLIE | DOLOMITI SUPERSKI | VAL DI FIEMME | 860–2 415 m n. m.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 42 km Poma 8
Červené 55 km Sedačka 28
Černé 18 km Kabina 7
Celkem 115 km 43
Běžecké tratě 150 km
Snowpark 5x
Vzdálenost z ČR: Praha 705 km

Brno 780 km

Lyžařská oblast Val di Fiemme/Obereggen se
během posledních několika let již pevně zapsala
do povědomí většiny našich lyžařů a s klidným
svědomím lze konstatovat, že již několik zim-
ních sezon je mezi naší lyžařskou klientelou
vůbec tím nejžádanějším z široké nabídky celé
Itálie. A není se co divit neboť … 
Terény: Více než 100 km sjezdových tratí o cel-
kovém počtu 97 s propracovaným sys témem
zasněžování, jež dokáže pokrýt 85 % sjezdovek
a tím garantuje ideální sněhové podmínky po
celou zimní sezonu. Velký počet lanovek nao-
pak garantuje minimální počet front i ve vysoké
 sezoně a rozsáhlé investice v minulých letech
 zaručují kvalitní dopravní systém po celé oblasti
a hodinovou kapacitu přes 70 000 osob. Toto
jsou argumenty jednoznačně hovořící ku pro-
spěchu lyžařské oblasti Val di Fiemme/
Obereggen, která je součástí rozsáhlé elitní ob-
lasti Dolomiti Superski. Oblast tvoří celkem 6 ly-
žařských oblastí Alpe Cermis, Bellamonte, Alpe
Lusia, Jochgrimm, Lavazé Passo Role a Ski

Center Latemar. Nelze rozdělit jednotlivé ob-
lasti na dobré a špatné, snad jen zviditelnit sjez-
dovky Olimpia v Alpe Cermis, Fiamme Oro 1
v Bellamonte, Paradiso v Passo Rolle a Pala di
Santa na Latemaru, které jsou tím nejobtížněj-
ším v celé oblasti. Za zmínku jistě stojí také ly-
žování mimo značené svahy v oblasti Alpe
Cermis v údolí Val della Roda, sjezd z hory
Weisshorn v oblasti Jochgrimm a to nejlepší na
Latemaru v oblasti Agnello, Pala di Santa
a Oberholz. Na své si ve zdejší oblasti přijdou
také vyznavači bílé stopy, pro které je zde při-
praveno 150 km běžeckých tratí. Opravdovým
svátkem je otevření 70 km dlouhé lyžařské
stopy Marcialonga, hostitelky světového
 poháru v minulých letech.
Après ski: Držitelé skipasu jsou oprávněni také
k využívání místních skibusů, ke vstupu do pla-
veckých a zimních stadionů v Cavalese
a Predazzu i k nočnímu lyžování. Samo zřej mě
zde nalezneme také celou řadu res tau rací,
barů, diskoték i dalšího polyžařského vyžití.

Typy skipasů:
Val di Fiemme/Obereggen: platí pro areály Ski
Center Latemar, Ski Area Alpe  Lusia, Alpe
Cermis, Passo Rolle, Passo Lavazé, Oclini, Nova
Ponente a Monte s. Pietro (mimo skimapu).
Kombinované skipasy: platí 3 až 5 dní jako Val
di Fiemme/Obereggen a 1 až 3 dny jako
Dolomiti Superski.
Dolomiti Superski: platí ve všech 12 střediscích
Dolomiti Superski.
Výhody: Lyžařské terény všech náročností,
vhodné pro skupinky zdatných lyžařů i malé za-
čínající děti, jedny z absolutně nejmodernějších
přepravních zařízení v celoevropském měřítku,
víceméně kompletní pokrytí sjezdovek systé-
mem umělého zasněžování, bazény, bruslení,
noční lyžování, skibus (v ceně skipasu). 
Nevýhody: Vzájemná nepropojenost jednotli-
vých lyžařských středisek, poloha většiny uby-
tovacích kapacit v  údolí, tzn. každodenní
dojíždění za lyžováním. 
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HOTEL & APARTHOTEL VILLA DI BOSCO SKIPAS
V CENĚ

**** TESERO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování/snídaně

POLOHA
Tesero - lokalita Stava, centrum - 2,5 km, skia-
reál Pampeago - 4,5 km, skibus - 10 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, bar, restaurace, taverna, společen-
ská místnost, dětský koutek, lyžárna, výtah, parko-
viště, garážová stání za popl., hotelový miniskibus.
Bazén s dětskou částí, venkovní vyhřívaný bazén,
vířivka venkovní i vnitřní, sauna, biosauna, aroma-
tická pára, ledová lázeň, multifunkční sprcha, rela-
xační koutek s lehátky, posilovna, stolní tenis
a fotbal. Za popl. solárium, masáže a biliár.

UBYTOVÁNÍ
Standard - dvoulůžkové pokoje s vlastním
 příslušenstvím, TV sat., telefon, fén, trezor,

zpravidla balkon, 2 přístroje k připojení wi-fi na
pokoj zdarma. 
Mono 3 - 30 m² - obývací pokoj s kuch.koutem,
částečně oddělenou ložnicí s manž. postelí
a 1 sam. lůžkem či rozkl. křeslem, soc. zařízení;
apt. jsou situovány v podkroví, TV sat., telefon,
fén, trezor, wi-fi (2 přístroje/apartmán).
Bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manž. postelí, obývací
pokoj s kuch.koutem a rozkl. gaučem pro
2 osoby, vstupní místnost, soc. zařízení; apt.
jsou situovány v podkroví, TV sat., telefon, fén,
trezor, wi-fi (2 přístroje/apartmán).

STRAVOVÁNÍ
Pro hotelové hosty snídaně - formou meziná-
rodního bufetu včetně nápojů. Hosté apartho-
telu bez stavování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6358.html

HOTEL RELAIS GRÜNWALD SKIPAS
V CENĚDÍTĚ

ZDARMA

Pobyt pro

**** CAVALESE

Zájezdy: 7, 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Cavalese, centrum - 300 m, skiareál Alpe Cermis
- 300 m, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby s pecí, bar, restaurace, jí-
delna pro snídaně, vinotéka, společenská míst-
nost, wi-fi ve společných prostorách za popl.,
úschovna lyží a bot, 2x výtah, parkoviště, bazén
9 x 4 m s protiproudem a vířivkou až pro
4 osoby, sauna, pára, ledová lázeň, ledová mlha,
masáže za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard - dvoulůžk.pokoje s možností 2 pří-
stýlek, zpravidla balkon, příslušenství, TV sat.,
telefon, fén, trezor, župany do wellness, 3. lůžka

formou gauče pro 1 os. či skříňového sam.
lůžka, u čtyřlůžkových pokojů palanda (v někte-
rých případech skříňová).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Odpolední svačina - formou bu-
fetu sušenek či domácích dezertů a čajů mezi
16.00 a 17.00 hod. Večeře - servírované menu
s výběrem ze 3 hlavních jídel s přílohou a de-
zerty, teplé předkrmy formou bufetu, salátový
bufet, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7386.html

HOTEL TRUNKA LUNKA SKIPAS
V CENĚ

*** CAVALESE

Zájezdy: 7, 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Centrum Cavalese 400 m, ski areál Alpe Cermis
150 m, skibus 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, wi-fi zdarma, restaurace, bar s pecí, ta-
verna, dětský koutek, spol.místnost s krbem, TV
sat., videem, DVD a pianem, sluneční terasa
s lehátky, zahrada, lyžárna, výtah, vyhrazené
parkoviště, garážová stání, za poplatek: vířivka,
sauna, pára, termárium, 2x multifunkční spr-
cha, relaxační koutek s lehátky; služby wellness
mohou využívat děti od 6 do 12 let jen v dopro-
vodu dospělé osoby.

UBYTOVÁNÍ
Standard - dvoulůžk. pokoje s možností 2 přistý-
lek, pokoj s manž. postelí a případně 1 či 2 rozkl.
gauči či křesly, soc. zařízení, balkon, SAT TV, tele-
fonem, fénem, za popl. župany do SPA.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů, večeře - servírované menu s výběrem ze
3 hlavních jídel a 3 dezertů/ovoce, studené, teplé
předkrmy, přílohy a saláty formou bufetu, nápoje
za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8333.html
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HOTEL RESORT VERONZA SKIPAS
V CENĚ

*** CARANA

Zájezdy: 7, 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Centrum Carana 2,5 km, skiareál Alpe Cermis
5 km, skibus 100 m. Komplex Veronza tvoří hl.
budova a tunelem propojená depandance, v hl.
budově se nachází hotel a apartmány typu stu-
dio 4, ve vedlejší pak jen apartmány.

VYBAVENÍ
Recepce, společenská místnost, Wi-Fi,, restau-
race, pizzerie, bar, sluneční terasa, restaurace,
společenská místnost, dětský koutek s hlídací
službou (od 3 do 10 let), animační programy, ús-
chovna lyží, 4x výtah, vyhrazené parkoviště, za
poplatek: videohry, garážová stání, pračka a su-
šička. Bazén 12,5 x 6 m s dětským bazénkem
a lehátky, wellness služby mohou využít jen
osoby os 16 let a jsou za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či
2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím
křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální
zařízení,TV sat., telefon, fén, trezor, nápojová
lednička.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně nápojů. Odpolední svačina - nabídka
různých druhů piškotů a čajů mezi 16.30
a 17.30 hod. Večeře - formou bufetu studených
a teplých předkrmů, 3 hl. jídla, dezerty, ovoce
a sýry, 0,5 l vody, nealko nápoje a víno, ostatní
nápoje za poplatek, 1 x týdně servírovaná ty-
pická místní večeře, 1x týdně servírovaná ve-
čeře s živou hudbou; možnost speciálních
dietních a vegetariánských menu. 

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1936.html

HOTEL SPORTING DÍTĚ
ZDARMA

Pobyt pro SKIPAS
V CENĚ

*** CAVALESE

Zájezdy: 7, 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Skiareál Alpe Cermis - přístup jen lanovkou
z Cavalese, Masi di Cavalese či z Doss dei Laresi,
centrum Cavalese - 600 m od lanovky v Cavalese,
skibus - 30 m od lanovky v Cavalese. Parkování
je možné u nástupních stanic lanovek v Cavalese
a Masi di Cavalese; využívání příjezdových lano-
vek k dopravě do / z hotelu je zdarma. 

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, wi-fi za popl., společen-
ská místnost, televizní místnost, lyžárna, výtah,
bazén 12 x 5 m s lehátky, sauna a relaxační kou-
tek s lehátky, biliár, stolní tenis. Pro děti na-
bídka programu FUNTAZIE CLUB.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí, či

2 sam.lůžky, soc.zařízení zpravidla se sprchou,
zpravidla balkon; 3. lůžka vždy pevná, 4. lůžka
formou palandy, TV, telefon, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 2 až 3 teplých předkrmů a 2 až 3 hlav-
ních jídel s přílohou, studené předkrmy formou
bufetu, salátový bufet, servírovaný dezert/
ovoce, 0,5 l neperlivé vody, nealkoholické ná-
poje, ostatní nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1942.html

HOTEL & RESIDENCE ROSA SKIPAS
V CENĚDÍTĚ

ZDARMA

Pobyt pro

*** SAN LUGANO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze/bez stravování

POLOHA
San Lugano, centrum - 100 m, skiareál Alpe
Cermis - 8,5 km, Cavalese / centrum - 8 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, wi-fii za popl., lyžárna,
výtah, parkoviště, relaxační centrum pro osoby
starší 12 let a za poplatek: vířivka, sauna, pára,
ledová mlha, 2x multifunkční sprcha, horizon-
tální solárium, malý relaxační koutek.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány - bilo 4 - 34 m² - 1 ložnice
s manž.postelí, obývací pokoj s kuch.koutem
a rozkl.gaučem pro 2 velikosti 1,5 běžného
lůžka (vhodné pro 1 dosp.osobu či 2 děti do ne-
dovršených 13 let), soc.zař., TV sat., telefon, fén,
trezor, kávovar, Wi-Fi, z 50 % balkon. 

Hotel - Standard 1/2/3/4 - vždy manželská po-
stel, 3. a 4. lůžka zpravidla pevná, vlastní příslu-
šenství, TV sat., telefon, fén, trezor, wifi, zřídka
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Jen pro hotelové hosty. Snídaně - formou
kontinentálního bufetu včetně nápojů, večeře
- servírované menu s výběrem ze 2 teplých
předkrmů a 2 hlavních jídel s přílohou, další pří-
lohy formou bufetu, menší salátový bufet, ser-
vírovaný dezert či ovoce, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8485.html
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APARTHOTEL & RESIDENCE DES ALPES SKIPAS
V CENĚ

*** CAVALESE

Zájezdy: 7, 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Cavalese - lokalita Marco, centrum Cavalese -
1,8 km, skiareál Alpe Cermis - 1,3 km, skibus -
50 m. Residence je tvořena 3 bloky řadových vilek
a od aparthotelu, ve kterém se nachází i převážná
většina níže uvedených služeb, leží přes ulici.

VYBAVENÍ
Recepce, velká lobby, Wi-Fi za popl, restaurace,
pizzerie, bar, dětský koutek (do 10 let), ús-
chovna lyží, vyhrazená parkoviště, půjčovna
a servis lyžařského vybavení, ranní donáška čer-
stvého pečiva a základních potravin. Za popla-
tek: videohry,  garážová stání, pračka a sušička.
Bazén 15 x 6 m s lehátky, pro osoby starší
16 let: vířivka, 2x sauna, pára, relaxační koutek
s lehátky, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Studio 4 - 30 m² - obývací pokoj s kuch. koutem
a skříňovou manž. postelí či rozkl. gaučem pro
2, vstupní místnost s palandou, soc. zař.,TV sat,
fén, trezor, mikrovlnka balkon či terasa.
Trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s odděleným kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
TV sat., telefon, fén, trezor, mikrovlnka, balkon;
apartmány jsou situovány v podkroví, k dispo-
zici další typy apartmánů až pro 7 osob.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování, možnost dokoupení polopenze
či jen samotných večeří. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,1917.html

RESIDENCE MASO CHELÓ SKIPAS
V CENĚ

*** CAVALESE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Cavalese - lokalita Milon, centrum Cavalese -
2,5 km, skiareál Alpe Cermis - 1 km.

VYBAVENÍ
Zahrada s dětským hřištěm, úschovna lyží, vy-
hrazené parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 typ A - 29 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
TV sat., trezor, mikrovlnka, rychlovarná konvice,
pračka, wi-fi za popl. 
Trilo 5 - 37 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem

a 1 samostatným lůžkem či rozkládacím gau-
čem pro 1 osobu, sociální zařízení; apartmán je
situován v podkroví, TV sat., trezor, mikrovlnka,
rychlovarná konvice, pračka, wi-fi za popl. K dis-
pozici další typologie apartmánů.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7510.html

RESIDENCE AGRITUR AL MOLIN SKIPAS
V CENĚ

*** MASI DI CAVALESE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Masi di Cavalese, centrum - 1,5 km, skiareál
Alpe Cermis - 2,5 km, Cavalese / centrum - 3 km.

VYBAVENÍ
Recepce (v provozu jen v sobotu), zahrada s dět-
ským hřištěm, vyhrazené parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 22 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení,
TV, mikrovlnka, wi-fi.
Bilo 3 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 1 osobu, předsíň, sociální za-
řízení, TV, mikrovlnka, wi-fi terasa.
Bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,

obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, TV,
mikrovlnka, wi-fi.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8336.html
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Městečko San Martino di Castrozza  leží v jihozá-
padní části Dolomit na úpatí rozeklaných štítů
Pale, který vytváří dokonalé panorama této ob-
lasti a stává se tím výjimečnou pro všechny foto-
grafy na lyžích. Členité terény sjezdovek  tvoří
pláně mezi vrcholy Alpe Tognola a Punta Ces s do-
konale upraveným povrchem.  Doporučujeme vy-
hlídkovou  jízdu malou visutou kabinou na
velkolepý rozhledový bod nad San Martinem –
Rosettu,  je tu i liduprázdná dvojice širokánských
modro-červených sjezdovek na spodním úseku
z Col Verde do města. Tento malý areál bývá
osvětlený i pro noční lyžování. Průsmyk Passo
Rolle je dostupný skibusem, který vyjíždí ze San
Martina zhruba každou hodinu. Tamní sjezdovky
jsou vyhlášené především pro výhledy na celý
areál a především pro odpolední fotografování
skalních jehlic štítů Pale, které kontrastují svou
rudou barvou k bílé sněhové pokrývce.
Terény: Zhruba 60 km sjezdovek v celkem
 vysoké nadmořské výšce okolo 2 200m n. m. je
zárukou dokonalých lyžařských podmínek od
začátku prosince až do dubna. Rozsáhlá
a velmi pestrá lyžařská nabídka uspokojí i mi-

lovníky náročných černých sjezdovek, ale i „tu-
ristické“ modré  mají v tomto středisku velmi
dobré zastoupení. Zajímavá je i nabídka vol-
ného terénu, vyznavači skialpinismu si tu také
najdou své, nezapomíná se zde ani na snowbo-
ardisty. Permanentní a až téměř dokonalá
upravenost tratí s dokonalým umělým zasně-
žováním a především příznivý poměr lanovek
ku vlekům činí toto středisko stále vyhledáva-
nějším.  Pro českého lyžaře jsou tu velmi zají-
mavé cenové podmínky a je nejideálnější
alternativou k častokrát vyprodanému soused-
ním Val di Fiemme.
Après ski: Ojedinělé kvalitní noční lyžování
v menším skiareálu Col Verde v rámci základ-
ního skipasu i s možností využití vyhlídkové
 lanovky.  Městečko je vybavené všemi praktic-
kými obchody, bary, restauracemi, kromě veřej-
ného bazénu, který je až v 11 km vzdálené Fieře.
Typy skipasů:
San Martino / Passo Rolle – platí pro skiareály
Tognola / Ces, Passo Rolle, Col Verde, Prà Nasse
(cvičné svahy na okraji San Martina) a Passo
Cereda.

kombinované skipasy – platí 3 až 5 dní jako
San Martino / Passo Rolle a 1 až 3 dny jako
Dolomiti Superski.
Dolomiti Superski – platí neomezeně ve všech
12 střediscích Dolomiti Superski.
Výhody: Jedny z absolutně nejúchvatnějších
scenérií Dolomit aneb středisko rozprostírající
se pod majestátní dominantou horského amfi-
teátru Pale di San Martino. Vysoká nadmořská
výška průsmyku Passo Rolle aneb garance do-
konalých lyžařských podmínek od začátku pro-
since až do dubna
Nevýhody: Poloha na jihovýchodním okraji
Dolomiti Superski nutí zvážit alternativy
plošně rozšířených skipasů, využití dalších ly-
žařských areálů je podmíněno přejezdem prů-
smyku Passo Rolle. Další nevýhodou je
úhrnem menší celková délka dostupných tratí
a vzájemná nepropojenost 2 větších a 3 men-
ších místních skiareálů na lyžích, ale jen
autem či skibusem.
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HOTEL ALPENROSE SKIPAS
V CENĚ

*** PASSO ROLLE

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Passo Rolle, centrum - 10 m, skiareál Passo Rolle -
10 m, skiareál San Martino - 10 km, skibus - 10 m.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby, restaurace, wi-fi za popla-
tek, restaurace self servis pro obědy s barem na
svahu, společenská místnost s pecí, slun. terasa
s posezením, trezor, lyžárna, výtah, parkoviště,
vířivka a horské sluníčko za popl., malá těloc-
vična a sauna.

UBYTOVÁNÍ
Abete - dvoulůžkový pokoj s manž.lůžkem, so-
ciální zařízení; TV sat., telefon, fén, trezor, výhled
na sousední dům. Pino - dvoulůžkový pokoj

s možností 2 přistýlek - manž. poslel a případně
1 či 2 sam. lůžka, sociální zařízení, TV sat., tele-
fon, fén, trezor, balkon s výhledem na hory.
Další typy pokojů na vyžádání a za příplatek.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 2 hlavních jídel s přílohou, studené
předkrmy formou bufetu, servírovaný dezert
a ovoce, 0,25 l vína, 0,5 l vody, ostatní nápoje za
poplatek; 1x týdně večeře při svíčkách.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7344.html

1

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 22 km Poma 3
Červené 30,5 km Sedačka 14
Černé 5,5  km Kabina 3
Celkem 58 km 20
Běžecké tratě 30 km
Snowpark 2x
Vzdálenost z ČR: Praha 740 km

Brno 815 km

1
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RESIDENCE EDELWEISS SKIPAS
V CENĚ

*** SAN MARTINO DI CASTROZZA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
San Martino di Castrozza, centrum - 200 m, ski-
areál Col Verde - 500 m, skiareál San Martino -
800 m, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, velká lobby s krbem, Wi-Fi, bar, spole-
čenská místnost s TV, hotelový trezor, lyžárna,
výtah, vyhrazené parkoviště, ranní donáška čer-
stvého pečiva, bazén 10 x 6 m, sauna, pára, 2x
multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky,
posilovna, za popl.: garážová stání, pračka a su-
šička, biliár, stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 3/4 - 30 m²/bilo 3, 35 m²/bilo 4 - 1 ložnice

s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 či
2 osoby či palandou, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, myčka nádobí, Wi-Fi, balkon.
Trilo 5/6 - 45 m²/trilo 5, 50 m²/trilo 6 - 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 malá ložnice bez okna
s palandou, obývací pokoj s rozkl. gaučem pro
1 či 2 osoby, sam. kuchyňka, soc. zařízení, TV
sat., telefon, myčka nádobí, Wi-Fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8397.html

RESIDENCE TAUFER SKIPAS
V CENĚ

*** SAN MARTINO DI CASTROZZA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
San Martino di Castrozza, centrum - 1 km, skia-
reál San Martino - 500 m, skibus - 20 m.

VYBAVENÍ
Recepce, velká lobby s pecí, jídelna pro snídaně,
bar, spol. místnost s TV, wifi, videohry za popl.,
lyžárna, výtah, parkoviště, garáže za popl., ranní
donáška pečiva, 2x vířivka pro 1 osobu za popl.,
sauna, pára, ledová mlha, vertikální solárium za
popl.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 3/4/5 - 36 m²/bilo 3, 40 m²/bilo 4, 45 m²/bilo 5
- 1 ložnice s manž. postelí, obývací pokoj s rozkl.
křeslem na lůžko pro 1 či rozkl. gaučem pro 2

a případně dalším rozkl. křeslem na lůžko pro
1 či přistýlkou, kuchyňka, soc. zař. se sprchou či
vanou, zpravidla balkon.
Trilo 6 typ A - 50 m² - 2 ložnice s manž. postelí,
obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2 či 2 rozkl.
gauči pro 1, kuchyňka, soc. zař. se sprchou či
vanou, zpravidla balkon.
K dispozici i apartmány typu mono.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7345.html

CLUBRESIDENCE SPORTING SKIPAS
V CENĚ

*** SAN MARTINO DI CASTROZZA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
San Martino di Castrozza, centrum - 100 m, ski-
areál Col Verde - 300 m, skiareál San Martino -
1 km, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, menší lobby, restaurace, miniklub (od
3 do 10 let), animační programy, uvítací přípitek,
wi-fi, lyžárna, výtah, parkoviště, za poplatek - ga-
rážová stání, pračka a sušička. Bazén 10 x 6 m
s lehátky, pro osoby starší 16let - sauna, pára,
ledová lázeň, horizontální solárium za popl, re-
laxační koutek s lehátky, stolní tenis.

UBYTOVÁNÍ
Studio 4 - 28 m² - TV sat., telefon, fén, trezor,
mikrovlnka, wi-fi, obývací pokoj s odděleným

kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby,
vstupní místnost s palandou, soc. zař., balkon
či terasa.
Bilo 4 - 35 m² - TV sat., telefon, fén, trezor, mik-
rovlnka, wi-fi, ne zcela uzavřená ložnice s man-
želskou postelí či 2 sam. lůžky či rozkl. gaučem
pro 2 osoby, obývací pokoj s odděleným kuch.
koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby, soc. zař.,
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7347.html
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HOTEL & APARTHOTEL LADINA SKIPAS
V CENĚ

*** CAMPITELLO DI FASSA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování/polopenze

POLOHA
Campitello di Fassa, centrum - 10 m, skiareál
Col Rodella/Sella Ronda - 200 m, skibus - 10 m.

VYBAVENÍ
Recepce, menší lobby, Wi-Fi, restaurace, bar,
společenská místnost, lyžárna, výtah, vyhra-
zené parkoviště. "Relaxační" služby jsou u ho-
telu zdarma, u aparthotelu jsou za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Hotel: Genziana 2/3 - 20 m² - pokoj s manž. po-
stelí s oddělitelnými lůžky a případně rozkl. křes-
lem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení,TV
sat., wi-fi , balkon. Apartmány: Quadrilo 6/7 -
80 m² - 1 ložnice s manž. postelí, 1 ložnice
s manž. postelí s oddělitelnými lůžky, 1 ložnice
se 2 sam. lůžky, obývací pokoj s kuch. koutem
a případně rozkl. gaučem pro 1 osobu, 2x soc.
zařízení, TV sat., Wi-Fi, trouba, mikrovlnka, kávo-
var, rychlovarná konvice, pračka, 3x balkon.

STRAVOVÁNÍ
Apartmány bez stravování. Hotelové pokoje
polopenze: Snídaně - formou bohatého konti-
nentálního bufetu včetně nápojů. Odpolední
svačina - formou bufetu domácích dezertů, piš-
kotů, ovoce a čajů mezi 16.00 a 18.00 hod.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, stu-
dené předkrmy formou bufetu, bohatý salátový
bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8403.html

1

Oblast Val di Fassa je jakoby vsazená do srdce
Dolomit mezi mohutný horský masiv Gruppo
del Sella a nejvyšší místní vrchol Marmoladu,
dosahující nadmořské výšky 3 342 metrů. 
Terény: Jedna z nejlepších oblastí oblasti
Dolomiti Superski s jedinečným okruhem sjez-
dovek kolem masivu Gruppo del Sella, takzva-
nou Sella Rondou, která v celkové délce
necelyćh 40 km obtočí zmíněný masiv po i proti
směru hodinových ručiček. Sella Ronda navzá-
jem propojuje střediska Val di Fassa, Arrabba,
Marmolada, Val Gardena, Alpe di Suisi a Alta
Badia. V samotné oblasti nalezne každý svou
sjezdovku, které se vyskytují nejen na samotné
Sella Rondě, ale i v přilehlých menších oblastech.
Nejdelší červenou sjezdovku lze nalézt v oblasti
Canazei, kam při převýšení 934  výškovyćh metrů

a délce 6,5 km sbíhá sjezdovka Del Bosco.
Nejtěžší sjezdovku oblasti Ciampac nenaleznete
na Sella Rondě, ale přesně na opačné straně ve
skiareálu Ciampac, kde při převýšení 658 metrů
urazí délku 3 km. Za zmínku jistě stojí málo vy-
užívané večerní lyžování s prázdnými svahy
v oblasti Aloch s červenou a černou sjezdovkou.
Černá sjezdovka splnila homologaci FIS, ale díky
malé dojezdové dráze se zde nikdy závody svě-
tového poháru neuskutečnily. 
Après ski: Jedna z nejlepších oblastí rušného
večerního a nočního života, ať již aktivně strá-
veného nočním lyžováním, v bazénu či na dis-
kotékách, tak i pohodového posezení v místních
barech či restauracích. 
Typy skipasů: Skipas Dolomiti Superski, který
platí neomezeně ve všech 12 střediscích

Dolomiti Superski (více informací viz úvodní
dvoustrana), který nabízíme. 
Výhody: Nejen pestrá lyžařská nabídka Val di
Fassa e Carezza, ale zejména 400 kilometrů
Sella Rondou na lyžích propojených sjezdovek
i v rámci sousedních středisek Val Gardena,
Arabba / Marmolada a další, unikátní noční ly-
žování na kvalitní závodní sjezdovce Aloch
v Pozza di Fassa, stále se rozšiřující nabídka pro
snowboardisty, nejnižší průměrná finanční ná-
ročnost v porovnání s dalšími středisky na
okruhu Sella Ronda. 
Nevýhody: Vyšší počet návštěvníků v nejprefe-
rovanějších termínech, a tím i potenciální ranní
fronty u dolních nástupních míst kabinových la-
novek.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 27 km Poma 17
Červené 90 km Sedačka 28
Černé 6 km Kabina 8
Celkem 123 km 4
Běžecké tratě 50 km
Vzdálenost z ČR: Praha 740 km

Brno 815 km
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CLUBRESIDENCE & HOTEL AL SOLE SKIPAS
V CENĚ

*** CANAZEI

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování/snídaně

POLOHA
Canazei, centrum - 100 m, skiareál Belvedere/
Sella Ronda - 80 m/sjezdovka, resp. 300 m/ná-
stupní stanice kabinové lanovky, skiareál
Ciampac - 2,5 km, skibus - 300 m, vláček - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby s krbem, wi-fi, restaurace,
pizzerie, bar, jídelna pro snídaně, společenská
místnost, TV místnost, miniklub (od 3 do 10 let, vi-
deohry za popl., úschovna lyží a lyžařských bot,
2x výtah, garážová stání za popl. (1 auto/apart-
mán/pokoj; výška vjezdu 220 cm), pračka a su-
šička za popl. Bazén 10 x 5 m s umělým
vodopádem a lehátky, dětský bazének s lehátky,
pro osoby starší 16 let: finská sauna, pára, 3x mul-
tifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, menší
posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Hotel: Standard 2/3 - 19 až 24 m² - pokoj
s manželskou postelí či skříňovou manželskou
postelí a případně částečně odděleným skříňo-
vým samostatným lůžkem či rozkládacím gau-
čem pro 1 osobu, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, fén, trezor,balkon s bočním výhledem
do údolí. Apartmány: Bilo 4 - 33 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a skříňovou manželskou postelí,
sociální zařízení, TV sat., telefon, fén, trezor,
myčka nádobí a mikrovlnka, zpravidla balkon
s bočním výhledem do údolí. 

STRAVOVÁNÍ
Pro hotelové hosty snídaně - formou konti-
nentálního bufetu včetně nápojů. Apartmány
bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8404.html

RESIDENCE CONTRIN SKIPAS
V CENĚ

*** CANAZEI

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Canazei, centrum - 100 m, skiareál Belvedere/
Sella Ronda - 100 m, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
residence je tvořena hlavní budovou a tunelem
propojenou depandancí, recepce, Wi-Fi, malá
společenská místnost s TV, úschovna lyží a ly-
žařských bot, vyhrazené parkoviště, garážová
stání za popl. (výška vjezdu 200 cm; rezervace
nutná předem), stolní tenis, stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 20 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, so-
ciální zařízení, TV sat., telefon, balkon.

Bilo 4 - 25 m² - 1 malá ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a skříňovou manželskou postelí či 2 rozkláda-
cími gauči pro 1 osobu, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,227.html

HOTEL SELLA RONDA & DEPANDANCE SERENELA 
**** CAMPITELLO DI FASSA

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Campitello di Fassa, centrum - 500 m, skiareál
Col Rodella / Sella Ronda - 50 m, skibus - 50 m

VYBAVENÍ
Hotel s Dependancí jsou propojeny chodbou,
v Hotelu Sella Ronda se podávají snídaně a ve-
čeře, v Dependanci Serenella je k dispozici ho-
telové wellness a kavárna. Recepce, lobby, bar,
wi-fi, 2x restaurace, jídelna pro snídaně, spol.
místnost s TV, dětský koutek, lyžárna, 2x výtah,
parkoviště, garáž za popl., biliár, stolní tenis,
stolní fotbal, za poplatek a pro osoby starší
16 let - sauna, pára, multifunkční sprcha, ma-
sáže, termárium, kneippův chodník, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Standard - pokoj s manž.lůžkem či 2 sam. lůžky
s možností 2 přistýlek - 3. a 4. lůžka pevná či for-
mou rozkl. křesla na lůžko pro 1 (pouze pro děti
do 10 let), TV, telefon, fén, trezor, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů. Večeře - servírované
menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů, 3 hlav-
ních jídel s přílohou a 3 dezertů, studené před-
krmy, saláty a ovoce formou bufetu, nápoje za
poplatek.

2
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Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7412.html
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HOTEL BAITA DOVICH SKIPAS
V CENĚ

*** MALGA CIAPELA

Zájezdy: 7, 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Malga Ciapela, centrum - 250 m, skiareál
Arabba/Marmolada/Sella Ronda - 20 m.

VYBAVENÍ
Recepce, menší lobby, bar, Wi-Fi, stylová restau-
race, bar, sluneční terasa s posezením, uvítací
přípitek, úschovna lyží, prostor pro úschovu za-
vazadel, sauna za popl., vyhrazené parkoviště. 

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s manž. postelí či
2 sam. lůžky, 3. a 4. lůžka formou přistýlky,
soc. zařízení, TV, fén, trezor balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 3 studených a teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, ser-
vírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně
typicky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8329.html

1

Arabba, Marmolada a Sella Ronda. Tyto tři ob-
lasti patří k jedněm z nejskloňovanějších lyžař-
ských areálů v Evropě. Samotný ledovec
Marmolada, oblíbené místo horolezeckých
výstupů, nabízí při jasném počasí výhledy
z výšky 3 342 m n. m. až k rakouským Alpám.
Velkou atrakcí zůstává možnost návštěvy vojen-
ského muzea dělostřelecké divize, která během
první světové války ostřelovala okolní průsmyky
právě z tohoto strategického místa. Druhou
atrakcí, která bývá často opomenuta, je ná-
vštěva sv. Madonny na konečné stanici lanovky
na Marmoladu. 
Terény: Nelze jinak než opět vyzdvihnout ob-
last Marmolady. Neuvěřitelné sjezdy z výšky 3
342 m n. m. po červených sjezdovkách umožní

sjezd s převýšením téměř dva tisíce výškových
metrů do střediska Malga Ciapela. V oblasti
Arabby je nutnost vyzkoušet sjezd z vrcholu
Porta Vescovo přímo do Arabby. Celá oblast
těchto dvou středisek je napojena na oblast
Sella Rondy, která musí po lyžařské stránce
uspokojit touhu každého lyžaře po kvalitních ly-
žařských tratích. Pro skutečné lyžařské labuž-
níky se naskýtá možnost využít heliski. 
Après ski: V Arabbě můžeme nalézt velké
množství barů, skibarů, obchodů, restaurací
a krytý bazén. 
Typy Skipasů: Arabba/Marmolada platí pro ski-
areál Arabba/Marmolada, tedy pro všechna
přepravní zařízení označená ve skimapě číslem;
z důvodu napojení střediska na Sella Rondu

a jen o málo nižší ceny oproti skipasu Dolomiti
Superski není zprostředkováván CK Dolomiti
Superski platí neomezeně ve všech 12 středis-
cích Dolomiti Superski 
Výhody: Dokonalá propojenost celého areálu
na lyžích i v návaznosti na Sella Rondu, vysoká
upravovanost sjezdových tratí, vysokokapacitní
a nadprůměrně moderní přepravní zázemí ce-
lého areálu, dostatek volných terénů i extrém-
ního lyžování ( heliski), romantická atmosféra
vysokohorských vesniček. 
Nevýhody: Omezená nabídky zábavy pro
snowboardisty, slabší infrastuktura jednotlivých
horských vesniček, přístup jen přes okolní hor-
ské průsmyky.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 25 km Poma 4
Červené 29 km Sedačka 18
Černé 9  km Kabina 7
Celkem 63 km 29
Běžecké tratě 15 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 680 km

Brno 700 km
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HOTEL MALGA CIAPELA SKIPAS
V CENĚ

DÍTĚ
ZDARMA

** MALGA CIAPELA

Zájezdy: 6, 7, 8  dní Strava: polopenze

POLOHA
Malga Ciapela, centrum - 250 m, skiareál
Arabba/Marmolada - Sella Ronda - 300 m, ski-
bus - 200 m; za dobrých sněhových podmínek
příjezd na lyžích možný přímo k hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar s krbem, 2x týdně
piano bar, taverna, TV koutek, animační pro-
gramy, wi-fi, videohry za popl., lyžárna, parko-
viště, hotelový miniskibus, sauna, multifunkční
sprcha, stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s manž. posltelí či 2
sam. lůžky, 3. a 4. lůžka vždy pevná, u čtyřlůž-

kových pokojů možnost palandy; některá soci-
ální zařízení s vanouTV sat., telefon, fén, trezor,
wi-fi, zřídka balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 4 teplých předkrmů, 4 hlavních jídel
s přílohou a 4 dezertů, salátový bufet, nápoje
za poplatek; 1x týdně typická večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,242.html

APARTMÁNOVÝ DŮM SOL E NEF SKIPAS
V CENĚ

*** SOTTOGUDA

Zájezdy: 7, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Sottoguda, skiareál Arabba/Marmolada - Sella
Ronda - 2,5 km, skibus - 20 m; za dobrých sně-
hových podmínek příjezd na lyžích možný
přímo k apartmánům.

VYBAVENÍ
Úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhra-
zené parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2/3 - 25 m² - obývací pokoj s odděleným
kuchyňským koutem, manželskou postelí a pří-
padně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociál -
ní zařízení, TV sat., telefon, fén, trezor,
mikrovlnka s grilem, Wi-Fi, balkon.

Bilo 4/5 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s odděleným kuchyňským kou-
tem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a pří-
padně přistýlkou, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, fén, trezor, mikrovlnka s grilem, Wi-Fi,
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8330.html

RESIDENCE REGINA DOLOMITI SKIPAS
V CENĚ

*** MALGA CIAPELA

Zájezdy: 7, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Malga Ciapela, centrum - 350 m, skiareál
Arabba/Marmolada - Sella Ronda (vlek směrem
do Arabby) - 100 m, skiareál Arabba/Marmolada
- Sella Ronda (lanovka na Marmoladu) - 400 m,
skibus - 100 m, Hotel Malga Ciapela - 650 m.

VYBAVENÍ
Wi-fi, lyžárna, parkoviště; v Hotelu Malga
Ciapela recepce a řada dalších služeb, sauna,
infrakabina, multifunkční sprcha, relaxační kou-
tek s lehátky.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 31 až 39 m² - TV, fén, trezor, mikro -
vlnka, obývací pokoj s kuch. koutem, manželskou

postelí a 2 sam. lůžky, sociální zařízení, z 50 %
balkon.
Bilo 4/5/6 - 32 až 66 m²/v průměru 48 m² - TV,
fén, trezor, mikrovlnka, 1 ložnice s manželskou
postelí a 1 či 2 sam. lůžky, obývací pokoj s 1 sam.
lůžkem či manželskou postelí, kuhyňka či kuch.
kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení,
z 50 % balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,154.html
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HOTEL ORSO GRIGIO
**** PESCUL

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Pescul, centrum - 100 m, skiareál Civetta -
100 m, skibus - 20 m, Hotel Nigritella - 1 km.

VYBAVENÍ
Hotel se skládá ze 2 vzájemně propojených
budov; většina níže uvedených služeb se nachází

v budově hlavní recepce, menší lobby, restau-
race pro hotelové hosty, restaurace, bar, spole-
čenská místnost s TV, dětský koutek, Wi-Fi,
úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah, vyhra-
zené parkoviště. Finská sauna, biosauna, pára,
multifunkční sprchy (aromaterapie, chromotera-
pie), relaxační koutek s lehátky, kneippův chod-
ník, stolní tenis, stolní fotbal za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či
2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším sa-
mostatným lůžkem či palandou, sociální zaří-
zení zpravidla se sprchou, TV sat., telefon, fén,
trezor, wi-fi, minibar, z 50 % balkon.
Superior 2 - prostornější pokoj s manželskou

postelí a obývacím koutem, sociální zařízení
zpravidla se sprchou, TV sat., telefon, fén, tre-
zor, wi-fi, minibar, z 50 % balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně biokoutku a nápojů. Večeře - servíro-
vané menu s výběrem ze 2 až 3 teplých před-
krmů a 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, studené
předkrmy a saláty formou bufetu, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně typická
 večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8416.html

1

Lyžařský areál působí komorním dojmem, sjez-
dovky jsou ukryté v občasném porostu a roz-
prostřené do velké plochy, nikde nevytváří
propletence s přílišnou koncentrací lyžařů.
Z jedné strany se tyčí Monte Pelmo, trůn Bohů,
z druhé pak ještě majestátněji Civetta s ohrom-
nou a temnou severozápadní stěnou, nabízí po-
hodu malého střediska a zároveň dobrý výběr
z 80 km sjezdovek. Užijete si tu krásné výhledy
i špičkové zimní lyžování v lesnatých terénech
(převážně na červených sjezdovkách).
Terény: nejrušněji je z lyžařského pohledu
v okolí pahorku Col dei Baldi (1 922 m), kam
stoupají z Alleghe dvě navazující kabinkové la-
novky. Z vrcholku se zpět do Alleghe spouští po
severním svahu lesem celý vějíř tratí. Z Col dei
Baldi můžete po lehké modré trati sjet na úpatí
vrcholku Monte Fertazza (2 100 m), nebo se
odtud vydáte výpravněji až do údolí po dlouhé,
stinné červené sjezdovce , Do třetice vedou
z Col dei Baldi přejezdové cesty s panoramatic-
kým výhledem do Palafavery s rozmanitou

a členitou červenou sjezdovkou a dále do leto-
viska Zolda, které je druhým centrem areálu.
Zdejším středobodem je vrcholek Crep di
Pecol (1 756 m), kam jezdí kapacitní 12místná
kabinka, kopírující velmi prostorné a přitom
celkem ryché sjezdovky . Na odvrácenou
stranu pak z vrcholku klesá nenáročná čer-
vená, která vás dovede ke kryté 4sedačce Col
della Grava 
Après ski: Vzhledem k ideální poloze mezi ski-
areály Tre Valli, Cortina d’Ampezzo a Arabba /
Marmolada s napojením na Sella Rondu je více
než efektivní využití plošně rozšířeného skipasu
Dolomiti Superski pro ty, kterým je zdejších
80 km sjezdovek málo. Skvělé noční lyžování je
možné na dvou paralelních tratích v Zoldu a vy-
nikající podmínky pro snowboardisty včetně
„vychytaného“ a stále vylepšovaného snow-
parku nad Alleghe i velmi kvalitního osvětle-
ného funparku na sjezdovce Cristelin v Zoldu.
Typy skipasů: 
Civetta  – platí pro skiareály Civetta a S. Fosca,

tedy pro všechna přepravní zařízení označená
ve skimapě číslem.
Kombinované skipasy  – platí 3 až 5 dní jako
Civetta a 1 až 3 dny jako Dolomiti Superski.
Dolomiti Superski – platí neomezeně ve všech
12 střediscích Dolomiti Superski.
Výhody: Civetta je středisko s optimálním po-
měrem mezi kvalitou a cenovou úrovní nabíze-
ných služeb, které bylo potvrzeno obdržením
prestižní ceny „Skvělé lyžařské středisko pro ro-
diny“. 
Nevýhody: Ohrožená kvalita sněhu ve spod-
ních částech skiareálu v jarních měsících je prů-
vodní jev nižší nadmořské výšky, dále pak horší
přístupnost při cestě z ČR aneb větší počet po-
sledních kilometrů mimo dálnici a v závěru
i nutnost překonat některý z vysokohorských
průsmyků. Střediko má chudší možnosti poly-
žařského vyžití logickou protihodnotou klidu
a rodinného charakteru střediska a za řadou ak-
tivit je nutné jet autem.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 33 km Poma 10
Červené 41 km Sedačka 11
Černé 6  km Kabina 3
Celkem 80 km 24
Běžecké tratě 40 km
Snowpark 2x
Vzdálenost z ČR: Praha 714 km

Brno 778 km
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GARNI ESPERIA SKIPAS
V CENĚ

*** ALLEGHE

Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

POLOHA
Alleghe, centrum - 100 m, skiareál Civetta -
100 m, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, wi-fi, jídelna pro sní-
daně, společenská místnost s TV, vlastní mini-
pivovar, lyžárna, veřejné parkoviště přímo
u objektu.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3/4 - pokoje s možností 2 přistýlek,
TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi, 3. lůžka vždy
pevná, u čtyřlůžkových pokojů možnost pa-
landy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů a servírovaných sýrů, salámů,
šunky.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7423.html

RESIDENCE CIVETTA SKIPAS
V CENĚ

*** ZOLDO ALTO 

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Zoldo Alto - lokalita Pecol, centrum - 100 m, ski-
areál Civetta - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, společenská místnost s TV / herna,
dětský koutek, wi-fi ve většině společných pro-
stor, hotelový trezor, lyžárna, 2x výtah, vyhra-
zené parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 33 až 44 m² - obývací pokoj s kuch.
koutem, skříňovou manželskou postelí a palan-
dou, soc. zař., TV sat., fén, trezor, mikrovlnka,
rychlovarná konvice, wi-fi zpravidla balkon.

Bilo 6 - 47 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuch. koutem, rozkl. gau-
čem pro 2 a palandou, soc. zař., TV sat., fén,
trezor, mikrovlnka, rychlovarná konvice, wi-fi,
balkon.
K dipozici apartmány bilo 4, trilo 6 a quadrilo 8
na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7425.html

APARTMÁNOVÝ DŮM ESPERIA SKIPAS
V CENĚ

*** ALLEGHE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Alleghe, centrum - 100 m, skiareál Civetta -
100 m, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Apartmány se nachází ve stejné budově jako
Garni Esperia, jejíž restaurace slouží jako re-
cepce. Wi-fi, úschovna lyží a lyžařských bot, ve-
řejné parkoviště (ve vzdálenosti 30 m).

UBYTOVÁNÍ
Trilo 6 - 75 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice bez okna se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
TV sat., trouba, mikrovlnka, kávovar, pračka, 

Wi-Fi, balkon; některé apartmány jsou situo-
vány v podkroví.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8415.html
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GRAND HOTEL MISURINA SKIPAS
V CENĚ

**** MISURINA

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

Cortina d´Ampezzo to jsou  lyžařské terény
všech šířek, sklonů a obtížností zasazené do
nejkrásnějšího přírodního amfiteátru, jaký
mohou italské Dolomity nabídnout.
Terény: Zajímavá nabídka doslova hrůzu nahá-
nějících černých „stěn“, široký vějíř středně ná-
ročných tratí i abnormálně pestrá paleta
modrých sjezdovek vinoucích se do údolí Cortiny
ze všech stran v úchvatných a nenapodobi -
telných scenériích natrvalo se zapisují do paměti
každého návštěvníka této lyžařské lokality.

Orientace svahů na všechny světové strany
umožňují celodenní „cestování“ za sluneč-
ními paprsky i vysoká nadmořská výška vý-
znamnou měrou podporuje na italské poměry
bohatou škálu volného terénu a několik zdej-
ších adrenalinových extrémů. Nalezneme zde
nadstandardně vysoké procento kabinových
a sedačkových lanovek odpovídající požadav-
kům zdejší stálé a náročné klientely. Dokonale
upravované sjezdovky a jejich přehledné zna-
čení přímo koresponduje s celkově vysokou
kvalitou, dále pak pravidelné závody Světového
poháru na sjezdovce „Tofana“ (v této sezóně 28.
- 29. 1. 2017 sjezd a super-G žen) dělají již řadu
desetiletí z Cortiny naprosto výjimečnou ad-
resu.
Après ski: Paleta aktivně stráveného polyžař-
ského odpočinku je zde nebývale široká,  zahr-
nuje nejen plavecký bazén, zimní stadion,
bobovou i sáňkařskou dráhu a sněžné skútry,
ale i mnoho dalšího. Romantické centrum
Cortiny přitahuje tváře italských i evropských

celebrit a dále všudypřítomně dýchající nob-
lesa, kterou sem přinesli již první turisté, kte-
rými byli již na konci 19. století angličtí šlechtici.
Typy skipasů:
Cortina d‘Ampezzo – platí pro skiareály Tofana,
Cristallo / Faloria, Passo Falzarego / Cinque
Torri, Mietres, San Vito di Cadore, Auronzo
a Misurina.
Dolomiti Superski – platí neomezeně ve všech
12 střediscích Dolomiti Superski.
Výhody: Nadstandardně vysoké procento kabi-
nových a sedačkových lanovek odpovídající po-
žadavkům zdejší stálé a náročné klientely.
Snowpark Son dei Prade v oblasti Tofane s boxy,
raily a jumpy a zejména vynikající Freestyle
Station na Falorii s halfpipe, kickery, boxy raily
a big air bag jumpem 15 x 15 m.
Nevýhody: Vzájemná nepropojenost 2 větších
a 5 menších místních skiareálů „sjezdařsky“, ale
jen skibusem, byť výborně organizovaným.
Vysoké cenové relace poskytovaných služeb
daní za „dobrou adresu“.

POLOHA
Misurina, skiareál Misurina - 600 m, skiareály
Cristallo a Faloria - 8 km, skibus - 30 m, jezero
Misurina - 50 m, Cortina d'Ampezzo - 14 km.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, 3x týdně piano bar,
miniklub (od 4 do 12 let), animační programy,
wi-fi, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských
bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání,
hotelový miniskibus ke skiareálům Cristallo
a Faloria, pračka za popl., masáže a kosmetické
služby za popl., bazén 12 x 6 m s vířivkou až pro
8 osob a lehátky, dětský bazének, pro osoby
starší 16let a za poplatek: sauna a pára.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 sa-
mostatnými lůžky, sociální zařízení, TV sat., te-
lefon, fén, zpravidla trezor, nápojová lednička,
zpravidla balkon.
Superior 3/4 - pokoj s manželskou postelí či
2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem

pro 1 či 2 osoby či 1 či 2 přistýlkami, sociální za-
řízení, TV sat., telefon, fén, zpravidla trezor, ná-
pojová lednička, zpravidla balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů; možnost donášky na pokoj. Večeře ser-
vírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů,
3 hl. jídel s přílohou a 3 dezertů, studené před-
krmy, polévky a saláty formou bufetu, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně typická ve-
čeře; 2x týdně večeře formou bufetu s výběrem
ze 3 teplých předkrmů a 3 až 4 hl. jídel s přílohou.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8417.html

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 79 km Poma 7
Červené 42 km Sedačka 31
Černé 10 km Kabina 6
Celkem 131 km 42
Běžecké tratě 138 km
Snowpark 2x
Vzdálenost z ČR: Praha 695 km

Brno 675 km
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HOTEL AURONZO SKIPAS
V CENĚ

**** AURONZO DI CADORE

Zájezdy: 8  dní Strava: polopenze

POLOHA
Auronzo di Cadore, centrum - 200 m, skiareál
Auronzo - 3 km, skiareál Misurina - 24 km,
Cortina d'Ampezzo - 34 km.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, jídelna pro snídaně,
bar, společenská místnost s TV, zahrada, minik-
lub, animační programy pro děti, wi-fi, ús-
chovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené
parkoviště, hotelový skibus, vířivka, sauna, pára,
2x hydromasážní sprcha, relaxační koutek s le-
hátky, v rámci relaxačního centra jsou zdarma
nabízeny též ručníky, voda a bylinkové čaje.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s manž.lůžkem či

2 sam. lůžky, TV sat., fén, trezor, wi-fi, minibar,
zřídka balkon; 3. a 4. lůžka formou přistýlky;
sociál ní zařízení se sprchou či vanou; za přípla-
tek lze objednat též pokoje Superior.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 3 studených předkrmů, 2 až 3 teplých
předkrmů a 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, ná-
poje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8418.html

RESIDENCE AL CORTE SKIPAS
V CENĚ

*** BORCA DI CADORE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Borca di Cadore, centrum - 2,5 km, skiareál San
Vito di Cadore - 5,8 km, skiareál Faloria -
17,4 km, skibus - 100 m, Cortina d'Ampezzo -
17 km, Water & Wellness Corte Spa - 750 m,
Hotel Boite - 500 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, společenská místnost, wi-fi,
úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště,
pračka a sušička. Nabídka Water/Wellness
Corte Spa mohou využívat jen osoby od 14 let
a jsou za poplatek - bazén 15 x 7 m s vířivkou
až pro 6 osob a lehátky, finská sauna, pára
s chromoterapií, multifunkční  sprcha, rela-
xační koutek s lehátky, masáže, kosmetické
služby, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - obývací pokoj s kuchyňským koutem
a manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení, TV sat., rádio, telefon, fén,
z 50 % balkon.
Bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 sa-
mostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby či
2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, TV sat.,
rádio, telefon, fén, z 50 % balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8451.html

RESIDENCE AL LAGO SKIPAS
V CENĚ

*** AURONZO DI CADORE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Auronzo di Cadore, centrum - 1,1 km, skiareál
Auronzo - 3,2 km, skibus - 150 m.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby, zahrada, úschovna lyží
a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavaza-
del, výtah, vyhrazené parkoviště, pračka a su-
šička, možnost žehlení.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samo-
statnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň. koutem
a rozkl. gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, TV,
fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, Wi-Fi, zpra-
vidla balkon či terasa; některé aparmány jsou si-
tuovány v podkroví (bez balkonu či terasy).

Trilo 6 - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 sa-
mostatnými lůžky, 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální za-
řízení, TV, fén, trezor, myčka nádobí, mikro -
vlnka, Wi-Fi, balkon či terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8443.html
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APARTHOTEL KASTEL SEISER ALM SKIPAS
V CENĚ

*** CASTELROTTO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Castelrotto, centrum - 200 m, skiareál Alpe di
Siusi / Sella Ronda - 3 km, skibus - 40 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, spol. místnost s krbem, TV/SAT,
wi-fi, dětský koutek, 1x týdně animační pro-
gramy, uvítací přípitek, lyžárna, 2x výtah, parko-
viště, garážová stání, za popl. pračka a sušička.
Bazén 8 x 6 m, menší bazén s umělým vodopá-
dem, dětský bazének, vířivka, finská sauna, bi-
osauna, pára, termárium, solná jeskyně, 2x
multifunkční sprcha, horizontální solárium
a masáže za popl., posilovna, malá lezecká
stěna, stolní tenis a fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Trilo 6 - 54 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s mimoúrovňovou palandou či zřídka
s manželskou postelí (jen u 4 apartmánů), obý-
vací pokoj s rozkl.gaučem pro 2,kuchyňka, soc.
zař. zřídka s vanou, TV sat., telefon, trezor,
myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, toustovač,
Wi-Fi, balkon či terasa (s výjimkou 1 apart-
mánu).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,338.html

1

Val Gardena je součástí okruhu Sella Ronda a
patří bezpochyby mezi nejlepší části Dolomit.
Každoroční závody světového poháru dávají
více než stoprocentní jistotu kvality tohoto ski-
areálu. 
Terény: 181 km kvalitně upravených sjezdových
tratí zahrnuje závodní sjezdovky Saslong, Cir,
Tre, Seceda a Mont Seura. Sjezdovky jsou orien-
továny na různé světové strany, takže máte
možnost výběru mezi lyžováním na svazích za-
litých sluncem nebo stíněných s tvrdým povr-
chem. Přepravní kapacita vleků a lanovek
přesahující sto tisíc osob za hodinu je zárukou
minimálního čekání ve frontách k vleku i v hlavní
sezóně. Mezi ně se zařadila i první podzemní
dráha v Dolomitech v St. Christině. Napojením

na okruh Sella Ronda získáte přístup k dalším
téměř 250 km kvalitních sjezdových tratí v rámci
skipasu Dolomiti Superski. Na své si přijdou i mi-
lovníci lyžování ve volných terénech a ski -
alpinisté. Oblast Alpe di Siusi s cenově
dostupnějšími středisky Siusi, Castelrotto a Fié
je vhodná i pro rodinnou dovolenou a lyžaře za-
čátečníky. 
Après Ski: Obchody, restaurace, bary, disko-
téky, zimní stadion, metaná, krytá tenisová hala,
bowling, sáňkařská dráha a mnoho dalších
sportovních i nesportovních aktivit zpříjemní
pobyt každému návštěvníkovi Val Gardeny. 
Typy skipasů: Val Gardena platí pro skiareály
Val Gardena / Alpe di Siusi a Castelrotto -
Marinzen, z důvodu napojení střediska na Sella

Rondu a jen o málo nižší ceny oproti skipasu
Dolomiti Superski není zprostředkováván CK
Dolomiti Superski platí neomezeně ve všech 12
střediscích Dolomiti Superski. 
Výhody: Opakované vítězství v anketě o nej-
lepší lyžařské středisko na světě, dostatek
volných terénů i extrémního lyžování, sjezdové
tratě exponovány na všechny světové strany –
tedy volba tvrdosti terénu dle libosti, široká in-
frastuktura zajišťující nejen sportovní vyžití, ale
i luxusní obchody a romantické večerní pro-
cházky. 
Nevýhody: Vyšší cenová náročnost, chybějící
skibusové propojení Siusi a Ortisei, vyšší časová
náročnost při lyžařské výpravě na Marmoladu
(celý den).

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 57 km Poma 28
Červené 101 km Sedačka 41
Černé 18 km Kabina 12
Celkem 176 km 81
Běžecké tratě 98 km
Snowpark 2x
Vzdálenost z ČR: Praha 625 km

Brno 700 km

1
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RESIDENCE PARKHOTEL PLOSE SKIPAS
V CENĚ

*** SKIHÜTTE

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Lokalita Skihütte, skiareál Plose - 80 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, wi-fi, restaurace, pizzerie, bar,
spol. místnost, dětský koutek, lyžárna, výtah,
parkoviště (malá část parkovacích míst krytá),
donáška ranního čerstvě upečeného pečiva (za
úhradu), sauna a relaxační koutek s lehátky pro
osoby starší 14 let, biliár za popl., stolní tenis,
stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 typ B - 20 až 30 m² - TV sat., telefon,
trezor, rychlovarná konvice, obývací pokoj
s kuch. koutem a rozklá. gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení, balkon.

Bilo 4/5 typ A - 35 až 50 m² - TV sat., telefon,
trezor, rychlovarná konvice, 1 ložnice s manž.
postelí a případně 1 sam. lůžkem, obývací pokoj
s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 osoby,
soc. zař.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

1

Oblast, nacházející se nedaleko Brixenu
(Bressanone), a tedy výborně přístupná z bren-
nerské dálnice, nabízí 3 kvalitní skiareály –
Plose, Gitchsberg a Jochtal. 
Terény: V každém z areálů naleznete zastou-
pení všech základních typů sjezdovek, takže
uspokojí jak začátečníky, tak i pokročilé lyžaře.
V nejznámějším areálu Plose se nachází nejdelší
sjezdovka Jižních Tyrol Trametsch jejíž střední a
spodní část je zároveň nejdelší černou sjezdov-
kou v této oblasti. Nad kabinovou lanovkou na
Plose ve Val Croce je snowpark závodních para-
metrů, kde si přijdou na své milovníci snowbo-
ardingu. Umělé zasněžování na 73% sjezdových
tratí garantuje výborné sněhové podmínky po

celou zimní sezónu, k dopravě lyžařů slouží mo-
derní lanovky a vleky. Nevýhodou je, že areály
nejsou vzájemně propojeny, zejména přesun
mezi Plose a zbývajícími areály je časově ná-
ročny.́ Oblast patří pod Dolomiti Superski, ale
vzhledem k okrajové poloze a následnému del-
šímu dojíždění je třeba dokoupení celoploš-
ného skipasu dobře zvážit. Rovněž je třeba
počítat s vyššími cenami doprovodných služeb,
které jsou typické pro německy mluvící část
Jižních Tyrol. 
Typy skipasů: Valle Isarco platí pro skiareály
Plose, Gitschberg - Jochtal, Velturno (mimo ski-
mapu), Funes a Luson kombinované skipasy
platí 3 až 5 dní jako Valle Isarco a 1 až 3 dny jako

Dolomiti Superski Dolomiti Superski platí neo-
mezeně ve všech 12 střediscích Dolomiti
Superski.
Výhody: 3 kvalitní areály poblíž, zastoupení
všech typů sjezdovek, kulturní a společenské
akce pořádáné zejména u dolní stanice kabi-
nové lanovky Plose, romantické historické cent-
rum města Brixen. Slušná dostupnost z ČR. 
Nevýhody: Žádné lyžařské propojení jednot-
livých areálů, delší dojíždění do ostatních stře-
disek spadajících pod skipas Dolomiti Superski.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,540.html

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 17 km Poma 11
Červené 54 km Sedačka 11
Černé 15 km Kabina 8
Celkem 86 km 30
Běžecké tratě 75 km
Snowpark 3x
Vzdálenost z ČR: Praha 615 km

Brno 690 km

1
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HOTEL AUTENTIC ADLER SKIPAS
V CENĚ

**** RASUN DI SOTTO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Rasun di Sotto, centrum - 100 m, skiareál
Kronplatz/Plan de Corones - 4,7 km, skibus - 0 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s krbovými kamny a TV, restau-
race, bar, společenská místnost, sluneční te-
rasa, dětský koutek, wi-fi, lyžárna, výtah. Bazén
8 x 5 m s vířivkou, protiproudem, umělým vo-
dopádem a lehátky, relaxační koutek s lehátky,
kneippův chodník, 2x multifunkční sprcha, za
poplatek: vířivka pro 1 osobu a horizontální so-
lárium. Pro osoby starší 16let: 2x sauna, 2x
pára, tepidárium, infrakabina.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2 - dvoulůžk.pokoj s příslušenstvím,
TV sat., telefon, fén, trezor, Wi-Fi, ), z 50% balkon. 

Comfort 2/3 - pokoj s manželskou postelí a pří-
padně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociál -
ní zařízení se sprchou či vanou, TV sat., telefon,
fén, trezor, wi-fi , balkon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Odpolední svačina - formou
bufetu sladkých zákusků, nápoje za poplatek.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 4
teplých předkrmů a 2 až 4 hlavních jídel s přílo-
hou, servírovaný dezert, salátový bufet, nápoje
za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7417.html

1

Kronplatz – Plan de Corones
Jediný vrchol tohoto jihotyrolského lyžařského
ráje, který zaujme lyžaře všech věkových sku-
pin. Je to absolutní  unikát v podobě dvojnásob-
ného počtu kabinových lanovek k součtu
sedaček a vleků a tedy obrovská hodinová pře-
pravní kapacita. Je to středisko plné nejmoder-
nějších technických inovací.
Terény: Na lyžaře tu čeká  100 kilometrů vzá-
jemně propojených a výtečně upravovaných
sjezdovek s nadstandardně vysokým podílem
nejnáročnějších „černých padáků“, nekonečné
sjezdy do Valdaory, Riscone a San Vigilia di
Marebbe, možnosti výběru dle pohybu slunce
či kvality sněhu díky tratím obepínajícím masiv
Kronplatzu téměř ze všech stran stran a umož-
ňující během dne lyžování podle pohybu slunce
a kvality sněhu a v neposlední řadě  nepřetržité
kochání se jedinečným výhledem na Alpy.
A hlavně Kronplatz je  Mekkou lyžařských fana-
tiků, protože snad nikde jinde nelze za jediný
den najezdit tolik kvalitních kilometrů bez nud-
ných a zdlouhavých přejezdů.  Po celou lyžařskou

sezónu zde panují výborné sněhové podmínky,
a to i při jarním lyžováním. Snad jen milovníci
freeride či hlubokého ticha by si měli jet zalyžo-
vat někam jinam.
Après ski: Historické centrum největšího města
oblasti Brunica  svádí k procházkám i nákupům,
zajímavá kombinace tyrolské kultury ve
Valdaoře a Brunicu s ladinskou v San Vigiliu di
Marebbe, přepestrý výběr horských chat roze-
setých na sluncem zalitých svazích láká nejen
k opalování, ale i k ochutnání pravé tyrolské ku-
chyně, schnappsu či místních vín.  Nové MMM -
Messner  Mountain Museum postavené na vr-
cholu Kronplatzu 2.275 m n. m. od světoznámé
architektky Zahy Hadid a věnované největším
skalním stěnám světa (otevřeno 24. 7. 2015
jako definitivně poslední z řetězce MMM) dopl-
ňuje starší Messnerovo muzeum na hradě
Brunico věnované horským národům světa jistě
stojí za navštívení. 
Typy skipasu:
Kronplatz - Plan de Corones 
platní pro hlavní skiareál Kronplatz a pro dalších

5 lyžařských vleků v okolí; z důvodu blízkosti
střediska Alta Badia, napojeného na Sella
Rondu, a jen o málo nižší ceny oproti skipasu
Dolomiti Superski není zprostředkováván CK.
Dolomiti Superski 
platí neomezeně ve všech 12 střediscích
Dolomiti Superski.
Výhody: Velmi dobrá dostupnost z ČR – stře-
disko leží  hned  při cestě z brennerské dálnice,
a dobře se sem dostanete  i z hlavní silnice ve-
doucí údolím Pusteria od rakouského Lienzu.
Dalším velkým plusem i přes nikterak oslnivou
nadmořskou výškujsou  tradičně výborné sně-
hové podmínky, doplněné navíc stoprocentním
umělým zasněžováním.
Nevýhody: Častá přelidněnost sjezdovek je daň
za velkou  přepravní i lůžkovou kapacitu
Kronplatzu aneb továrna na lyžování a nic pro
hledače klidu a samoty. Dále i v průměru vyšší
cenová hladina nejen ubytování a častá totální
vyprodanost.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 57 km Poma 28
Červené 101 km Sedačka 41
Černé 18 km Kabina 12
Celkem 176 km 81
Běžecké tratě 98 km
Snowpark 2x
Vzdálenost z ČR: Praha 625 km

Brno 700 km
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HOTEL BRUNNERHOF SKIPAS
V CENĚ

*** RASSUN DI SOTTO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Rassun di Sotto, centrum - 150 m, skiareál
Kronplatz/Plan de Corones - 4,3 km.

VYBAVENÍ
Recepce, menší lobby, restaurace pro hotelové
hosty, stylová restaurace, bar/kavárna, ven-
kovní bar, wi-fi , úschovna lyží a lyžařských bot,
výtah, vyhrazené parkoviště. Vířivka až pro
6 osob, finská sauna, biosauna, aromatická
pára, infrakabina, ledová lázeň, ledová mlha,
hydromasážní sprcha, 2x multifunkční sprcha,
horizontální solárium za popl., relaxační koutek
s lehátky, kneippův chodník.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj v manž.lůžkem nebo

se 2 sam.lůžky, 3. a 4. lůžka zpravidla formou
přistýlky či rozkládacího křesla či gauče pro 1 či
2 osoby, TV sat., telefon, fén, trezor, Wi-Fi,
osušky a župany do wellness, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého mezinárodního
bufetu včetně biokoutku a nápojů.
Večeře - servírované menu - zpravidla servíro-
vaný teplý předkrm, hlavní jídlo s přílohou, sa-
látový bufet, servírovaný dezert, nápoje za
poplatek; 1x týdně typicky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8368.html

RESIDENCE AL CONTE SKIPAS
V CENĚ

*** PICCOLINO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Piccolino, centrum - 0 m, skiareál Kronplatz/
Plan de Corones - 200 m, skiareál Alta Badia -
10 km, skibus - 200 m.

VYBAVENÍ
Úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhra-
zená parkovací stání, garážová stání (počet míst
omezen), pračka za popl., finská sauna, pára, in-
frakabina, relaxační koutek s lehátky.

UBYTOVÁNÍ
Mono 3 - 28 m² - obývací pokoj s manželskou
postelí a přistýlkou, samostatná kuchyňka, so-
ciální zařízení, TV sat., telefon, fén, trezor,
myčka nádobí, wi-fi balkon. Bilo 4 - 32 m² -
1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj

s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, TV sat., telefon,
fén, trezor, myčka nádobí, wi-fi, balkon. Trilo 6
- 47 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby či 2 rozkládacími křesly na
lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, TV sat., te-
lefon, fén, trezor, myčka nádobí, wi-fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8369.html

RESIDENCE DIANA SKIPAS
V CENĚ

*** TERENTO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Terento, skiareál Kronplatz/Plan de Corones -
21 km, skibus - 400 m.

VYBAVENÍ
Recepce, dětský koutek, wi-fi připojení k inter-
netu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, ga-
rážová stání, pračka za popl., finská sauna, pára,
horizontální solárium za popl., relaxační koutek
s lehátky, kneippův chodník, 2 posilovací stroje,
stolní tenis, stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4/5 - 52 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně rozkládacím křeslem na lůžko pro
1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem

a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální za-
řízení se sprchou či vanou, TV sat., myčka ná-
dobí, mikrovlnka, kávovar, balkon.
Trilo 6 - 62 m² - 2 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, vstupní místnost,
sociální zařízení se sprchou či vanou (WC zpra-
vidla oddělené),TV sat., myčka nádobí, mikrovl-
nka, kávovar, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8370.html
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• TONALE / PONTE DI LEGNO
• PEJO
• MARILLEVA / FOLGARIDA
• PAGANELA
• MONTE BONDONE
• FOLGARIA / LAVARONE

Rozsáhlá lyžařská oblast Skirama Dolomiti (dříve
oficiálně nazývaná Skirama Dolomiti Adamello
Brenta a námi o pár let dříve označovaná
zaběhlým a v podvědomí českých lyžařů
ustáleným, přesto však mírně zavádějícím
názvem Val di Sole) se rozkládá „napříč“
Brennerské dálnice, od které se táhne téměř
100 km západním směrem až na pomezí
italských regionů Trentino a Lombardie. Ve
východní části téměř sousedí s další obří
lyžařskou oblastí Dolomiti Superski, v části
střední je tvořena jedinečnými Dolomiti di Brenta
s až neuvěřitelně vykreslenými skalními vrcholky
a dále na západě končí vysokými alpskými štíty
Adamella a Ortleských Alp. Rok od roku se tato
oblast těší stále většímu zájmu lyžařů z celého
světa, což je zákonitým následkem jak široké
propagace, tak i neustálé modernizace
přepravních zařízení a zkvalitňování veškerého
lyžařského servisu.

VELMI PESTRÁ NABÍDKA LYŽOVÁNÍ I KOMBI-
NACÍ SKIPASŮ
Skirama Dolomiti jako oblast je tvořena 8 samo-
statnými skiareály, když v jejich nabídce jsou jak
skipasy s platností místní, tak i skipasy různě

 kombinované a celoplošné. Lyžařská paleta je zde
nad míru pestrá, od areálů světových parametrů,
přes nejoblíbenější italský „střed“ až po menší ly-
žařská střediska spíše rodinného charakteru.

Z ÚDOLÍ VAL RENDENA DO ÚDOLÍ VAL DI
SOLE A ZPĚT S LYŽEMI NA NOHOU
V centru celé oblasti leží bez nejmenších po-
chyb nejznámější místní skiareál Madonna di
Campiglio, středisko nejen té nejvyšší prestiže,
ale i lyžařská oblast překrásných a různorodých
terénů. Navíc díky předloňskému kabinovému
spojení se sousedem v údolí Val Rendena, re-
sortem Pinzolo, zde vznikl ojedinělý lyžařský
„megaareál“, čítající spolu s již dříve propoje-
nou Marillevou / Folgaridou na 140 km sjezdo-
vek! Ty si navíc lze nyní užít bez limitu díky nově
vytvořenému skipasu Skiarea Campiglio
Dolomiti di Brenta Val di Sole Val Rendena.

KDE TO MAJÍ ČEŠTÍ LYŽAŘI NEJRADĚJI 
Mezi českými lyžaři jsou ale asi nejznámější, zcela
jistě však nejnavštěvovanější, střediska Tonale /
Ponte di Legno a Marilleva / Folgarida. V Tonale
láká především ledovec Presena s luxusní „čer-
nou“ padající do Tonale, široký a sluncem téměř
stále zalitý jižní svah, v nedávných letech výrazně
rozšířený areál v Ponte di Legnu a v neposlední
řadě i abnormálně příznivé sněhové podmínky.
Marilleva / Folgarida naopak těží zejména ze své
propojenosti s „Madonnou“, když především
s kombinovanými skipasy se tak stává za ro-
zumné peníze absolutní lyžařskou bombou.

Nespornou výhodou Marillevy jsou i široké mož-
nosti ubytování „na svahu“ doplněné navíc téměř
nevyčerpatelnou lůžkovou kapacitou v údolí. Do
popředí zájmu se ale již před několika lety prá-
vem dostal i skiareál Paganella, který se stal, a to
samozřejmě i z hlediska kvality a šíře své nabídky,
pádnou konkurencí středisek výše zmíněných. Již
samostatnou kapitolou a bezkonkurenčně nej-
větším překvapením posledních sezón je ale stále
Monte Bondone, středisko, které si, nejenom díky
výhodným cenám, dokázalo v povědomí široké
české lyžařské veřejnosti v rekordním čase vybu-
dovat pozici tak neochvějně pevnou, jakou nemá
snad žádné jiné. Bondone se navíc pustilo i pro
sezónu 2013/2014 do zásadních investic do lano-
vek i sjezdovek. Náš tip na nejrychleji rostoucí
středisko opět potvrdila Folgaria / Lavarone, snad
ze všech úhlů pohledu další ideální volba ze-
jména pro rodinnou rekreaci, zde navíc včetně
nadmíru vstřícné cenové politiky u dětských ski-
pasů. Opomenout však rozhodně nesmíme ani
menší areál Pejo, sahající po nedávné vertikální
expanzi až téměř k 3.000 metrům nad mořem,
ideální „levný“ výchozí bod pro lyžařské pozná-
vání celé oblasti. A na atraktivitě získalo i našimi
lyžaři dlouho opomíjené Pinzolo, ekonomicky vý-
razně příznivější alternativa Madonny di
Campiglio, s níž je nyní pohodlně propojeno.
Shrnuto podtrženo nabídka „Skiramy“ je letos
opět více než pestrá, o čemž se ostatně můžete
podrobněji přesvědčit na stránkách následujících.
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Lyžařská oblast Tonale | Ponte di Legno |
Temú se rozkládá na severozápadním okraji
Val di Sole v místě, kde pomyslná hraniční čára
mezi regiony Trentino a Lombardie prochází
přímo centrem Tonale ležícího v nadmořské
výšce 1 883 m. 
Terény: 92 kilometrů sjezdových tratí rozčle-
něných dle náročnosti do modrých, červených
a černých sjezdovek a speciálních skialpinis-
tických tras. Pro cestu vzhůru zde slouží 25 pře-
pravních zařízení, které jsou z více než jedné
poloviny tvořeny kabinovou a sedačkovými la-
novkami a za hodinu jsou schopny přepravit na
31 000 osob. Okolí je proslaveno především
díky ledovci Presena, který umožňuje skoro

 celoroční lyžování z nadmořské výšky 3 016 m,
malebnému alpskému městečku Ponte di
Legno (1 257 m n. m.), ve kterém o zábavu roz-
hodně není nouze, severním svahům v Ponte di
Legnu a Tonale nabízejícím velice kvalitní a ná-
ročné tratě, a širokému jižnímu svahu v Tonale,
kde si svou trať zalitou sluncem nalezne snad
každý. Středisko Ponte di Legno je propojeno
s lyžařským areálem Temú. 
Après ski: Vlastnictví skipasu opravňuje kaž-
dého držitele k nočnímu lyžování v Tonale, k ná-
rokování slevy při vstupu na bruslařský stadion
a k volnému vstupu do plaveckého bazénu
v Ponte di Legnu. 
Typy skipasů: Tonale/Ponte di Legno – platí pro

Tonale/Ponte di Legno. Valadiski platí jako
Tonale/Ponte di Legno a 1 den lyžování ve skia-
reálu Aprica. Combi platí jako Tonale/Ponte di
Legno a navíc 1 den lyžování jako Skirama
v 8 střediscích, Skirama Dolomit. 
Výhody: Ledovec Presena s nadmořskou
výškou 3 016 m. n. m. jako garance téměř celo-
ročního lyžování, různorodá nabídka lyžařských
terénů vzájemně propojených lyžařských stře-
disek Ponte di Legno a Tonale, nadstandardně
široký výběr volného terénu, vysoká přepravní
kapacita tamějších lanovek. 
Nevýhody: Horší dopravní dostupnost (ze-
jména posledních 70 km horských silnic).

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 12 km Poma 6
Červené 40 km Sedačka 20
Černé 9 km Kabina 3
Celkem 61 km 29
Běžecké tratě 40 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 770 km

Brno 845 km

1 2 3 4 6
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HOTEL DELLE ALPI SKIPAS
V CENĚ

**** TONALE

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tonale, centrum - 200 m, skiareál Tonale/Ponte
di Legno - 100 m, skibus - 10 m.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, vinotéka, bar/společenská
místnost se SAT TV a DVD, animace, WI-FI za popl,
uvítací přípitek, lyžárna, výtah, parkoviště (počet
míst omezen), za poplatek garáže. Wellness: čás-
tečně venkovní vyhřívaný bazén, vířivka, sauna,
pára, solná kabina, multifunkční sprcha, relax.kou-
tek - v rámci fakult.klubové karty za 40 EUR/osoba/
v pokojích Comfort (klienti v ostatních pokojích
v ceně) a jen od 16 let věku.

UBYTOVÁNÍ
Comfort 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými

lůžky či manž. postelí a případně rozkl. gaučem
pro 1 osobu či palandou, sociální zařízení, TV sat.,
fén, trezor, zpravidla balkon. Deluxe 2/3/4 - pro-
stornější pokoj s manželskou postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální za-
řízení, TV sat., fén, trezor, balkon; některé pokoje
mají rozkládací gauč pro 1 či 2 osoby situován
v neuzavřeném zvýšeném patře v rámci pokoje. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého mezinárodního
bufetu včetně nápojů. Večeře - servírované
menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů a 3
hlavních jídel s přílohou, studené a další teplé
předkrmy formou bufetu, salátový bufet, serví-
rovaný dezert či ovoce či sýry, nápoje za popla-
tek; 2x týdně typická večeře při svíčkách. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,1963.html

HOTEL CLUB PIANDINEVE SKIPAS
V CENĚ

**** TONALE

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tonale, centrum - 700 m, skiareál Tonale/Ponte
di Legno - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, bar s TV sat., wi-fi, restaurace,
americký bar, diskotéka, miniklub (od 3 do
14 let; v italském a anglickém jazyce), 7x týdně
anim.programy, videohry za popl., trezor za
popl., lyžárna, 3x výtah, parkoviště, garážová
stání za popl., šipky, stolní fotbal. Pro osoby
starší 12 let a za poplatek: finská sauna, horské
sluníčko, masáže, kosmetické služby, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Standard - pokoj s manž. lůžkem nebo 2 sam.
lůžky s možností 2 přistýlek, TV, telefon, fén,

 trezor, nápojová lednička, 3. a 4. lůžka vždy
pevná; sociální zařízení vždy se sprchou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. 
Večeře - formou bufetu 5 až 8 studených a tep-
lých předkrmů, 2 až 4 hlavních jídel, 2 až 4 pří-
loh, salátů, dezertů/ovoce a sýrů, voda, víno,
ostatní nápoje za poplatek;1x týdně typicky
místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1965.html

HOTEL ORCHIDEA SKIPAS
V CENĚ

**** TONALE

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Tonale, centrum - 100 m, skiareál Tonale / Ponte
di Legno - 250 m, skibus - 10 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar s pecí a TV, restaurace, wi-fi za
popl. ve většině spol. prostor, lyžárna, výtah,
parkoviště (počet míst omezen), garážová stání
za popl. Od 8 let a jen v rámci fakultativní klu-
bové karty v ceně 30 €/osoba/týden: vířivka,
sauna, pára, multifunkční sprcha, relax. koutek,
kneippův chodník.

UBYTOVÁNÍ
Standard - pokoj s manž. postelí či 2 sam.lůžky
a případně 1 dalším sam. lůžkem či rozkl. křeslem

na lůžko pro 1 či palandou, soc. zař., TV sat., tele-
fon, fén, trezor, wi-fi za popl., balkon za příplatek. 
Superior - nově zrekonstruovaný pokoj s manž.
postelí či 2 sam. lůžky a případně 1 dalším sam.
lůžkem či rozkl. křeslem na lůžko, soc. zař., TV
sat., telefon, fén, trezor, wi-fi za popl., balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou
a 2 dezertů/ovoce, salátový bufet, 1x týdně ty-
pická trentinská večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3276.html

1
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RESIDENCE REDIVALLE SKIPAS
V CENĚ

*** TONALE

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Tonale, centrum - 50 m, skiareál Tonale/Ponte
di Legno - 10 m, skibus - 30 m.

VYBAVENÍ
Lyžárna, vyhrazené parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení.
Bilo 6 - 40 m² - 1 velká ložnice se 4 samostat-
nými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským kou-
tem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, TV,
sociální zařízení.
Trilo 6 - 42 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,

1 menší ložnice se 2 samostatnými lůžky, obý-
vací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, TV, sociální zařízení.
Trilo 8 - 80 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
ne zcela uzavřené zvýšené patro v rámci obýva-
cího pokoje se 4 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a 2 gauči pro
1 osobu, TV, sociální zařízení.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1959.html

RESIDENCE LA CASCATA & LA BAITA SKIPAS
V CENĚ

*** PONTE DI LEGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Okraj Ponte di Legna, centrum - 500 m, skiareál
Tonale / Ponte di Legno - 50 m, skibus - 200 m.

VYBAVENÍ
Residence La Baita je sam.depandancí
Residence La Cascata, od které je vzdálena cca
50 metrů; apartmány jsou nabízeny bez rozli-
šení, recepce, malé dětské hřiště, wi-fi, lyžárna,
vyhrazená krytá parkovací stání (1 auto/apart-
mán), parkoviště (výška vjezdu 205 cm), pračka
za popl.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 30 m² - TV, telefon, fén, trezor, mikro-
vlnka, obývací pokoj s rozkl.gaučem pro 2 a pa-

landou, kuchyňka či kuch.kout v rámci obýv.po-
koje, soc. zař., TV, telefon, fén, trezor, mikrovl-
nka, zpravidla wi-fi , zpravidla balkon či terasa.
Bilo 6 - 50 m² - TV, telefon, fén, trezor, mikrovl-
nka, 1 ložnice s manž. postelí (u 1 apartmánu je
ložnice ve 2. podlaží), obývací pokoj s rozklá.
gaučem pro 2 a palandou délky 180 cm, ku-
chyňka, soc. zař., TV, telefon, fén, trezor, mikro-
vlnka, zpravidla wi-fi, zřídka terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1962.html

PRIVÁTNÍ APARTMÁN TOP SKIPAS
V CENĚ

*** TONALE

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Tonale, centrum - 200 m, skiareál Tonale / Ponte
di Legno - 10 m, skibus - 10 m.

VYBAVENÍ
recepce,lobby s TV, bar,wi-fi ve většině spol.pro-
stor, lyžárna, 2x výtah, parkoviště (počet míst
omezen). Bazén 20 x 8 m (v provozu od 23.12.
do 6.4.; děti do 6 let mohou bazén využívat
denně jen v doprovodu platící dospělé osoby),
pro osoby starší 14let plně vybavené relaxační
centrum, posilovna, malý sál pro aerobic,
v rámci pobytu 2 vstupy do bazénu či sauny/
osoba v ceně, další vstupy za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4/5 typ A - 40 m² - 1 ložnice s palandou

a případně 1 dalším lůžkem ve formě "šuplíku",
obývací pokoj s oddělenou kuchyňkou a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, TV,
fén, trezor, trouba, rychlovarná konvice, apart-
mán je umístěn v Residenci Top.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3051.html
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HOTEL & RESIDENCE DOMINA SKIPAS
V CENĚ

***/**** PEJO – COGOLO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze/bez stravování

POLOHA
Pejo - lokalita Cogolo, centrum lokality Cogolo -
700 m, skiareál Cogolo - 50 m, skiareál Pejo -
4 km, skibus (směr Pejo) - 50 m, skibus (směr
Marilleva) - 100 m.

VYBAVENÍ
2 budovy vzdálené od sebe 30 m přes ulici -
hotel a residence. Recepce, lobby, restaurace,
bar, společenská místnost s TV, sluneční terasa,
dětský koutek, animační programy, wi-fi,
Nintendo Wii, lyžárna, výtah, vyhrazené parko-
viště, garážová stání za popl., hotelový mikro-
bus. Bazén s vířivkou až pro 6 osob, finská
sauna, biosauna, pára, multifunkční sprcha, re-
laxační koutek. Pro děti nabídka programu
FUNTAZIE CLUB.

UBYTOVÁNÍ
Hotel: Comfort - pokoj s 1 či 2 sam. lůžky či
manž. postelí a případně 1 dalším sam. lůžkem
či rozkl. gaučem typu "šuplík" pro 1 osobu, soci-
ální zařízení, balkon, TV sat., telefon, fén, trezor,
wi-fi, nápojová lednička. Bilo 4+1 typ A - 1 ložnice
s manž. postelí, obývací pokoj s kuch. koutem,
rozkl. gaučem pro 2 velikosti 1,5 běžného lůžka
a skříňovou palandou, soc. zař., zpravidla balkon;
ap. jen pro 4 dosp. osoby a 1 dítě do 15 let.

STRAVOVÁNÍ
Jen pro hotelohé hosty, v apartmánech mož-
nost dokoupení. Snídaně - formou mezinárod-
ního bufetu včetně nápojů. Večeře - servírované
menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů, 
4 hlavních jídel s přílohou a 3 dezertů, studené

 předkrmy a saláty formou bufetu, ovoce, voda,
ostatní nápoje za poplatek; 1x týdně místní slav-
nostní večeře s živou hudbou.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6809.html

1

Pejo - nejmenší ze středisek oblasti Val di Sole
se v r. 2010 díky kabinové lanovce rozrostlo
o vysokohorskou kotlinu vrcholící až ve 3 000 m
n. m. a rozrůstá se dále. Úctyhodné je převýšení
tohoto areálu bezmála 1600m s nezanedbatel-
ným plus je především nadmíra klidu , pohody
a prostoru na jeho sjezdovkách.  V pásmu lesa,
obklopené romantickýcm tichem bez davů ly-
žařů i hlučných hospod, tady přibyla skutečná
lyžařská atrakce – členitá poctivě červená trať
s 1 000m převýšením ve vysokohorském te-
rénu. Malý komplex termálních lázní Pejo pro-
šel v r. 2012 rekonstrukcí, při níž se rozšířila
i wellness zóna.

Terény: Pejo nabízí celkově lyžařské tratě v tom
nejlepším možném poměru co do obtížnosti,
když i zastoupení těch nejnáročnějších „čer-
ných“ zde rozhodně není zanedbatelné. Lákavá
je především kombinace finančně zajíma-
vého ubytování s výhodnou polohou vzhle-
dem k pestré lyžařské nabídce v okolí aneb
Tonale/Ponte di Legno a vzájemně propojená
Marilleva/Folgarida s Madonnou di Campiglio
a Pinzolem dostupné během pár minut a tudíž
víceméně povinná volba některého z rozšíře-
ných skipasů s protihodnotou lyžařských mož-
ností úplně jiného, o několik tříd vyššího,
rozměru.
Après ski: Pro příznivce stále populárnějšího
sportu skialpinismus středisko nabízí  v součas-
nosti ještě téměř nedotčenou vysokohorskou
přírodu v rámci Národního parku Stelvio a do-
slova dech beroucí panoramata s takovými do-
minantami jako Monte Vioz či Monte Cevedale.
Pro vyznavače bílé stopy jsou tu upravované bě-
žecké tratě, 2 ledové plochy na hokej i na bruslení

či vyhlášené lázně Pejo Terme jako maximálně
příjemná relaxace po náročném lyžařském dni.
Typy skipasu:
Pejo 
platí pro skiareály Pejo a Cogolo
Pejo + 1 den Adamello Ski 
platí 5 či 6 dnů jako Pejo a navíc též pro 1 den
lyžování i ve skiareálu Tonale / Ponte di Legno
“combi“ skipasy se Super Skiramou 
platí 3 až 4 dny jako Pejo a 2 až 3 dny též jako
Super Skirama
Super Skirama 
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama
Dolomiti
Výhody: poklidná, uvolněným dojmem půso-
bící atmosféra údolí, které se stává stále zná-
mějším díky rozvíjejícímu se turistickému
ruchu. 
Nevýhody: stále sotva dvacet kilometrů sjezdo-
vých tratí a navíc ještě vzájemná nepropojenost
skiareálu Pejo s výrazně menším v Cogolu „na
lyžích“, ale jen skibusem.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 3 km Poma 1
Červené 10 km Sedačka 3
Černé 3 km Kabina 2
Celkem 16 km Celkem 6
Běžecké tratě 18 km
Vzdálenost z ČR: Praha 760 km

Brno 835 km

1
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RESIDENCE CLUB NEVESOLE RESORT SKIPAS
V CENĚ

*** FOLGARIDA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Folgarida, centrum - 1,5 km, skiareál Marilleva/
Folgarida - 20 m.

VYBAVENÍ
Residence je tvořena 3 samostatnými sousedí-
cími budovami, recepce (v provozu jen v příjez-
dový/odjezdový den), restaurace, bar,
společenská místnost s TV sat., sluneční terasa,
miniklub (od 5 do 12 let), hlídací služba dětí za
popl., animační programy, wi-fi ve většině spo-
lečných prostor, videohry za popl., trezor, ly-
žárna, 3x výtah, garážová stání (1 auto/
apartmán; 2 auta/jen u trilo 6/7; další za popla-
tek), pračka a sušička za popl., donáška čer-
stvého pečiva a základních potravin.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2/3 - 25 m² - obývací pokoj s kuch.koutem,
rozkl. gaučem pro 2 osoby a případně 1 sam. lůž-
kem v částečně odděleném výklenku či gaučem
pro 1 osobu, soc. zař., zpravidla balkon.
Bilo 4/5 - 35 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuch. koutem, rozkl.
gaučem pro 2 či 2 rozkl. křesly na lůžko pro
1 osobu a případně gaučem či dalším rozkl.
křeslem na lůžko pro 1, soc. zař., balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7431.html

1

Marilleva – Folgarida jsou dvě spojená stře-
diska nad údolím Val di Sole s možností pro-
pojení se  slavnější Madonou di Campilio
a nově i z menším střediskem Pinzolo.  Všude
tady můžete dojet prakticky bez sundání lyží.
Tento lyžařský areál s bezmála 150 km, proš-
něrovaný především mírnějšími sjezdovkami
krytými lesem si oblibu u českých rodin získal
díky ubytování na sjezdovce za příznivou
cenu. 
Terény: Vyvážený poměr tratí co do jejich nároč-
nosti  zaručuje  dostatek „ideálů“ pro všechny,
od malých dětí a začátečníků, přes nejpočetnější

skupinu „lyžařského středu“ až po lyžaře experty.
Naleznete zde překvapivě dlouhé a kvalitní
 sjezdovky, za které jmenovitě uveďme alespoň
do Folgaridy doslova padající „černou“ , jako
mírný protiklad výhradně rodinné pověsti tohoto
střediska. Modernizace přepravního zařízení
každým rokem uvedede nějakou novinku -  čtyř-
místná lanovka na Monte Vigo, nová černá pista
“Little Grizzly” z téhož nejvyššího vrcholu zdej-
šího skiareálu, dále pak rozšíření a vylepšení
sjezdovky Malghette, klíčové spojnice do
Madonny di Campiglio, s umělým zasněžováním
poslední generace. Nezapomínají tu milovníky
snowbordingu - špičkový snowpark v Marillevě
na Malga Panciana, dějiště MS ve snowboar-
dingu v roce 1999, s impozantními 14 000 m²
plochy a množstvím zajímavých prvků. Pro dět-
ské lyžaře je tu otevřený Family Park ve
Folgaridě.
Après ski: Novinkou je večerní provoz lanovky
Belvedere jako doprava z après ski Malghet Aut
a wi-fi zdarma v některých klíčových místech
oblasti.

Typy skipasu:
Marilleva / Folgarida 
platí pro skiareál Marilleva / Folgarida
Marilleva / Folgarida a Pejo + 2 dny Skiarea 
platí navíc neomezeně pro skiareál Pejo a 2 dny
též jako Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta
(Madonna di Campiglio, Pinzolo, Marilleva/
Folgarida)
Skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta 
platí neomezeně pro skiareály Marilleva/
Folgarida, Madonna di Campiglio a Pinzolo
Super Skirama 
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama
Dolomiti
Výhody: Nadmíru bohatá infrastruktura celé,
plošně velmi rozsáhlé oblasti a snadná dostup-
nost po kvalitních silnicích při cestě z ČR
Nevýhody: Úhrnem přece jen nižší počet i délka
sjezdových tratí v rámci skipasu lokálního a těžké
rozhodování při případné volbě skipasu rozšíře-
ného aneb celoplošná Super Skirama umožňující
časově neomezené lyžování ve všech střediscích
regionu snad až příliš finančně náročná.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 25 km Poma 5
Červené 21 km Sedačka 14
Černé 7 km Kabina 7
Celkem 53 km 26
Běžecké tratě 40 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 750 km

Brno 825 km

1
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HOTEL ALPEN SKIPAS
V CENĚ

**** ANDALO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Andalo, centrum - 300 m, skiareál Paganella -
500 m, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar,dětský koutek,
miniklub, animační programy, internet point /
wi-fi za poplatek, videohry za popl., hotelový
trezor, lyžárna, 2x výtah, vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen), garážová stání za popl.
Bazén 60 m² s umělým vodopádem a lehátky,
pro osoby starší 15 let: vířivka, sauna, aroma-
tická pára, termárium, ledová mlha, multi-
funkční sprcha, relaxační koutek s lehátky,
kneippův chodník, senná lázeň*, za poplatek:
masáže, solarium, kosmetické služby.

UBYTOVÁNÍ
Standard - manž.lůžko či 2 sam. lůžka,
3. a 4. lůžka vždy pevná, vlastní soc. zařízení, TV
sat., telefon, fén.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou
a 3 dezertů, salátový bufet, 1x nápoj (voda, ne-
alkoholický nápoj, pivo či 0,25 l stolního vína),
ostatní nápoje za poplatek; 1x týdně typicky
místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,2994.html

1

Městečka Andalo, Fai della Paganella a Molveno
tvořící středisko Paganella leží nedaleko bren-
nerské dálnice kousek před Trentem. Přímo nad
dálnicí se tyčí obrovský skalní masív Paganella
(2.125 m), na jehož severní straně se rozkládá
lyžařský areál přístupný z Andala a Fai.
Středisko je jedno z nejprogresivněji se roz-
víjejících středisek italských Dolomit. Téměř
všechny lanovky byly v posledních letech
nahrazené novými, zejména krytými sedač-
kami, zasněžování pokrývá všechny tratě.
Kvalitní ubytování je k dispoziici  v rušněj-
ším Andalu  a naopak v poklidných horských
vesnicích  Fai, Cavedago a Molveno, kde na
každého navíc čekají chvíle plné romantiky
při procházkách jeho starobylými uličkami
či po březích jezera v Molvenu. 
Terény: Dokonalá je tu vzájemná prováza-
nost všech sjezdovek určených především
pro středně náročné lyžaře, které  obepínají
masiv Paganelly ze 3 stran a umožňující tak
během dne nejen přesuny podle pohybu slunce,
ale i v návaznosti na změny kvality sněhu.
Nečekané převýšení bezmála 1 100 metrů je

překvapivé pro každého návštěvníka tohoto
střediska, navíc jistě ocení  dlouhé a denno-
denně perfektně preparované tratě , jejichž kva-
litu potvrzuje pořadatelství Evropského poháru
ve sjezdovém lyžování, ale i pravidelný “šílený“
závod s koncertem Alpine Rockfest, přitahující
největší hvězdy mužského obřího slalomu
(v roce 2013 byl za vítězem Tedem Ligetym 3. náš
Kryštof Krýzl) i světoznámé hudební formace.
Pravidelně zde trénuje norská (a před ní
i americká) reprezentace v alpském lyžování
je důkazem nesporné kvality Paganelly po
všech směrech aneb kde jinde si zalyžujete či
vypijete pivo s olympijským vítězem a mist-
rem světa Akselem Lundem Svindalem.
Après ski: Ojediněle rozsáhlé a kompaktní
možnosti sportovního i kulturního vyžití na-
bízí lyžařům Andalo,  každý přivítá  možnost ná-
vštěvy městského, před pár lety dokončeného
„vodního a relaxačního světa“ AcquaIN za
zvýhodněný poplatek v rámci Winter Card.
Nový Winter Park v Andalu se snowtubingem
a sáňkařskou dráhou je tu pro malé i větší, dět-
ský koutkem zabaví i ty nej menší. 

Typy skipasu:
Paganella
platí pro skiareál Paganella
Combi
platí 4 až 5 dní jako Paganella a jeden den jako
Super Skirama
Super Skirama 
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama
Dolomiti; tyto skipasy sice z důvodu polohy
Paganelly nedoporučujeme, přesto Vám je rádi
nabídneme na vyžádání
Výhody: jeden z hitů posledních sezón v po-
době až překvapivě kvalitního a ekonomicky na-
dmíru zajímavého ubytování „na samotě
u jezera“ Lago Nembia, pohodlná cesta z ČR
také díky jen minimální vzdálenosti Paganelly
od brennerské dálnice.
Nevýhody: menší úhrnná délka sjezdových
tratí a omezená nabídka těch nejnáročnějších
sjezdovek, nižší nadmořská výška skiareálu, re-
spektive jeho spodní části, a s tím související
vyšší pravděpodobnost horších sněhových pod-
mínek na samém konci sezóny.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 9 km Poma 0
Červené 24 km Sedačka 12
Černé 1 km Kabina 3
Celkem 34 km 15
Běžecké tratě 40 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 720 km

Brno 795 km

1 2
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HOTEL BOTTAMEDI SKIPAS
V CENĚ

*** ANDALO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Andalo, centrum - 0 m, skiareál Paganella -
100 m, skibus - 30 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s TV, bar, restaurace vyhrazená
pro hotelové hosty, společenská místnost, dět-
ský koutek, wi-fi, úschovna lyží, prostor pro ús-
chovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště
(1 auto/pokoj).

UBYTOVÁNÍ
Standard - vždy manželská postel, 3. lůžka
pevná či formou přistýlky, u čtyřlůžkových po-
kojů zpravidla palanda, vlastní příslušenství, TV,
telefon, fén, trezor, Wi-Fi, většinou balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů a 3 hlavních jídel se 3 přílohami,
salátový bufet, servírovaný dezert.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6355.html

RESIDENCE ALBA NOVA SKIPAS
V CENĚ

*** ANDALO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Andalo, centrum - 100 m, skiareál Paganella -
250 m, skibus - 50 m, Hotel Select - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, Wi-Fi, videohry za popl., úschovna
lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště,
garážová stání, pračka za popl., nabídka Hotelu
Select (v provozu od 22.12. do 02.04.) lze využívat
jen v rámci fakultativní klubové karty v ceně
12 €/vstup, resp. 45 €/týden: bazén s vířivkou,
sauna, pára, termárium, horské sluníčko, masáže
za popl., posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 5 typ A - 50 m² - 1 ložnice se 3 samostat-
nými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gau-

čem pro 2 osoby, samostatná kuchyňka, so -
ciální zařízení, TV sat., telefon, fén, trezor,
myčka nádobí, mikrovlnka, balkon.
Trilo 8 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a palandou,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, samostatná kuchyňka, 2x sociální zaří-
zení, TV sat., telefon, fén, trezor, myčka nádobí,
mikrovlnka, 2x balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8298.html

RESIDENCE MERIDIANA
*** ANDALO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Andalo, centrum - 0 m, skiareál Paganella - 150 m/
dependance, resp. 200 m/hlavní budova, skibus -
50 m/dependance, resp. 0 m/hlavní budova.

VYBAVENÍ
Residence je tvořena hlavní budovou a depen-
dancí. Recepce (v provozu jen v příjezdový/od-
jezdový den)/lobby, restaurace, pizzerie, wi-fi jen
v hlavní budově a za popl., úschovna lyží a lyžař-
ských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová
stání za popl., pračka a sušička za popl.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 40 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí a případně 1 samostatným lůžkem či palan-
dou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby,
sociální zařízení, TV, telefon, trezor, trouba či mik-
rovlnka, balkon. Trilo 5 typ A - 55 až 65 m² - 1 lož-
nice s manželskou postelí, 1 ložnice se
2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň-

ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení, TV, telefon, trezor, trouba či mik-
rovlnka, balkon; přestože je k dispozici 6 míst,
maximální obsaditelnost je 5 osob. Trilo 6 - 55 až
65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení, TV, telefon, trezor, trouba či mik-
rovlnka, balkon (s výjimkou 1 apartmánu).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,2990.html
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HOTEL NORGE SKIPAS
V CENĚ

**** NORGE

Zájezdy: 5, 6, 7, 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Monte Bondone - lokalita Norge, centrum
Vasonu - 2,5 km, skiareál Monte Bondone - 0 m.

VYBAVENÍ
recepce,lobby s TV sat., bar s krbem, Wi-Fi, res-
taurace, restaurace s barem na svahu jen na
obědy, venkovní après ski bar u sjezdovky, slu-
neční terasa s posezením a lehátky, dětský kou-
tek s TV, videohry, úschovna lyží a lyžařských
bot, výtah, vyhrazené parkoviště. Bazén 40 m²
s vířivkou až pro 8 osob, wellness služby pro
osoby starší 16 let: finská sauna, biosauna,
pára, multifunkční sprcha, relaxační koutek s le-
hátky a hudbou, děti do 16 let mohou využívat
jen bazén a to jen od 14.00 do 17.00 hod.

UBYTOVÁNÍ
Superior 2+1 - pokoj s manželskou postelí s od-
dělitelnými lůžky a přistýlkou pro 1 dítě do ne-
dovršených 15 let, sociální zařízení zpravidla se
sprchou,TV sat., telefon, fén, trezor, minibar, za
poplatek wifi, zpravidla balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně biokoutku a nápojů. Večeře - servíro-
vané menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů,
3 hlavních jídel a 3 dezertů, studené předkrmy,
přílohy, saláty a ovoce formou bufetu, nápoje
za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8326.html

1

Zimní středisko s tradicí prvního vleku postave-
ného roku 1934, situované v blízkosti Trenta ve
vzdálenosti 18 km od jeho historického centra
a necelých 15 kilometrů od Brennerské dálnice. 
Terény: Celé oblasti vévodí nejvyšší vrchol
Palon o nadmořské výšce 2 090 m n. m.

Pravdou zůstává, že tento vrchol není jedním
z nejvyšších, ale dokáže nabídnout úhrn sjez-
dových tratí v celkové délce 20,5 km na ploše
70 hektarů, z toho 18,5 km uměle zasněžo-
vaných, což dává jistotu sněhové pokrývky
v termínech před i po sezoně. Velkou výhodou
je, že v celé oblasti nelze nalézt žádnou jinou
než sedačkovou lanovku. Za zmínku jistě stojí
lanovka s největším převýšením v celé Evropě
809 výškových metrů, vedoucí z Malga Mezava
na vrchol Fortino. Z tohoto místa lze využít ne-
jdelší sjezdovku oblasti „Grande Piste“ o cel-
kové délce 3,5 km a celkovém klesání 23 %.
Après ski: Bary, restaurace, zimní stadion, pa-
ragliding, jízda na koních, sáňkařská dráha
a diskotéky. 

Typy skipasů: Monte Bondone – platí pro skia-
reál Monte Bondone. Skirama – platí jako
Monte Bondone a navíc pro neomezený počet
jednodenního lyžování ve všech dalších středis-
cích Skirama Dolomiti Adamello Brenta (vzhle-
dem k odlehlosti od ostatních středisek
ne do poručujeme). 
Výhody: Cenově výhodné ubytování ve stále vy-
hledávanějším středisku, sjezdovky vhodné pro
rodiny s dětmi i středně pokročilé lyžaře s ne-
docenitelnou šířkou až 33 m. 
Nevýhody: Slabší nabídka nejnáročnějších sjez-
dovek, nižší nadmořská výška, a tím omezená
kvalita sněhu v okrajových termínech i možnost
jízdy ve volném terénu.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 6 km Poma 0
Červené 14 km Sedačka 4
Černé 1 km Kabina 0
Celkem 21 km 4
Běžecké tratě 32 km
Snowpark 2x
Vzdálenost z ČR: Praha 730 km

Brno 780 km
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HOTEL ALPINE MUGON DÍTĚ
ZDARMA

Pobyt pro SKIPAS
V CENĚ

**** VASON

Zájezdy: 4, 5, 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Monte Bondone - lokalita Vason, centrum
Vasonu - 50 m, skiareál Monte Bondone - 200 m

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s pecí, bar s TV sat., restaurace,
bar v rámci wellness centra, sluneční terasa s le-
hátky, dětský koutek, miniklub, uvítací přípitek,
wi-fi za popl. ve většině společných prostor,
Playstation, hotelový trezor, lyžárna, výtah, gará-
žová stání za popl.,bazén 104 m² atypického
tvaru s protiproudem, umělým vodopádem a le-
hátky, dětský bazének 10 m² s lehátky, vířivka
wellness centrum, posilovna, Pro děti nabídka
programu FUNTAZIE CLUB.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či

2 samostatnými lůžky a případně 1 přistýlkou, so-
ciální zařízení, zřídka balkon, SAT TV, telefonem,
fénem, minibarem, osušky a župany do wleness
(za poplatek). K dispozici též pokoje typu junior
suite pro 4 osoby a typ Arnica až pro 8 osob.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního bu-
fetu včetně nápojů. Večeře - servírované menu
s výběrem ze 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel
s přílohou, studené předkrmy, saláty, dezerty
a ovoce formou bohatého bufetu, nápoje za po-
platek; 1x týdně typicky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,620.html

HOTEL LE BLANC DÍTĚ
ZDARMA

Pobyt pro SKIPAS
V CENĚ

**** VASON

Zájezdy: 4, 5, 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Monte Bondone - lokalita Vason, centrum
Vasonu - 150 m, skiareál Monte Bondone -
200 m.

VYBAVENÍ
Recepce, velká lobby, restaurace, bar, společen-
ská místnost, kongresový sál, dětský koutek, wi-
fi ve většině společných prostor, lyžárna, 2x
výtah, vyhrazená parkovací stání, garážová stání
za popl., bazén 11 x 7 m s dětským bazénkem,
vířivkou pro 2 osoby, umělým vodopádem a le-
hátky, wellness služby pro osoby starší 16 let

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3/4 - pokoj s manž.poslelí či s 2
sam. lůžky, s možností 2 přistýlek (rozkl. gauč

typu šuplík) vlastní příslušenství, SAT TV, tele-
fon, fén, trezor, minibar, osušky a župany do
SPA (za poplatek), wifi za popl., zpravidla
 balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně nápojů, večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 2 teplých předkrmů a 2 hlavních jídel
s přílohou, studené předkrmy a dezerty for-
mou bufetu, bohatý salátový bufet, nápoje za
poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,643.html

RESIDENCE CIELO APERTO SKIPAS
V CENĚ

** VASON

Zájezdy: 4, 5, 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Monte Bondone - lokalita Vason, centrum
Vasonu - 300 m, skiareál Monte Bondone - 150 m
(z toho 100 m přejezdem na lyžích mimo sjez-
dovku); ubytovací komplex je tvořen 17 obytnými
bloky a 1 centrálním blokem se zázemím.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, bar, dětský koutek, animační pro-
gramy, wi-fi za popl. ve většině spol. prostor, vi-
deohry za popl., lyžárna, výtah (jen v bloku
centrálním a ve 2 obytných), parkoviště, krytá par-
kovací stání za popl., za poplatek: bazén 12 x 5 m
s lehátky, sauna, biliár, stolní tenis a fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 30 m² - obývací pokoj se 2 sam. lůžky

a částečně oddělenou manž.postelí, kuchyňka
či kuch. kout v rámci obývacího pokoje, soc.
zař., TV sat., telefon, fén, trezor, balkon.
Bilo 4 - 34 m² - 1 ložnice s manž. postelí oddě-
lená od obývacího pokoje dřevěnou stěnou,
obývací pokoj se 2 sam. lůžky, kuchyňka či kuch.
kout v rámci obývacího pokoje, soc. zař., TV sat.,
telefon, fén, trezor, balkon. K dispozici další typy
apartmánů mono 2 a trilo 6.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

2
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Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,629.html
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GOLF HOTEL FOLGARIA SKIPAS
V CENĚ

**** FOLGARIA

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Folgaria - lokalita Costa, centrum Folgarie -
1,7 km, skiareál Folgaria - 50 m hotel je tvořen
2 budovami vzdálenými cca 50 m a propoje-
nými vnitřní chodbou; většina níže uvedených
služeb se nachází v budově hlavní.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, stylová restaurace, bar, piano
bar, taverna, sluneční terasa s lehátky, dětský
koutek, miniklub (od 4 do 12 let), wi-fi, trezor,
lyžárna, 2x výtah, parkoviště, garážová stání za
popl. (výška vjezdu 220 cm; rezervace nutná
předem). Bazén 15 x 6 m s lehátky, relaxační
centrum pro osoby starší 16 let v ceně v rámci
povinné klubové karty 20 €/osoba od 12 let,
resp. 10 €/osoba do 11 let.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2 - 16 m² - pokoj s manž.postelí či
2 sam. lůžky, soc. zař., TV sat., telefon, fén, trezor,
nápojová lednička (na vyžádání), balkon. Superior
3/4 - 22 m² - prostornější pokoj s manž. postelí či
2 sam. lůžky a 1 či 2 dalšími sam. lůžky, soc. zař.,
TV sat., telefon, fén, trezor, nápojová lednička (na
vyžádání), balkon. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů, 2 hlavních jídel se 2 přílohami
a 3 dezertů, studené předkrmy formou bufetu,
bohatý salátový bufet, nápoje za poplatek;
1x týdně typická večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7442.html

1

Folgaria Lavarone patří mezi menší lyžařská
střediska. Propojením dříve samostatného are-
álu Fiorentini s ostatnímu tratěmi nad Folgarií
tu je připraveno bezmála 53km sjezdovek bez
nutnosti sundání lyží v rámci hlavního místního
areálu. Středisko je především vhodné pro ro-
diny s dětmi, díky relativně velkému počtu jez-
dících koberců (hlavně v části Lavarone) . Díky
téměř 100% umělému zasněžování pak nabízí
i navzdory menší nadmořské výšce dobré sně-
hové podmínky po celou sezonu.
Terény: Co do náročnosti svahů je Folgaria/
Lavarone ideální volbou zejména pro vyzna-
vače méně a středně náročných sjezdovek,
tedy pro úplné začátečníky, lyžařské „turisty“ i
nejpočetnější skupinu přívrženců lyžařského
„mainstreamu“. Celkově nadprůměrný stan-
dard přepravních zařízení s nejdelšími úseky
překonávanými pohodlnými sedačkami jsou
tím nejlepším pro garanci klidné a bezproblé-
mové cesty vzhůru a navíc poměrně nedávno
zbudované tři nové čtyřsedačky. Nalezneme
zde vleky a tratě vyhrazené jen pro sáňky a dále

pak dokonalou dětskou školku na sněhu s do-
zorem i nejzákladnější výukou aneb jen další
důkazy „rodinné“ orientace tohoto střediska.
Ojedinělá je zde i specializovaná škola pro zdra-
votně postižené lyžaře. Naopak tři
snowparky pro pokročilé - Jurassik Snowboard
Park v Alpe Fiorentini nabízejí mistrovskou se-
stavu překážek Linea Hard (ale i snadnou Lineu
Easy pro začátečníky), snowpark Mazinga ve
Fondo Piccolo a  konečně freestylový park
Prinze v Lavarone, k tomu navíc dětský snow-
park pro začátečníky ve Fondo Grande u sjez-
dovky Martinella Nord.
K samé dokonalosti je zde dovedená úprava
sjezdovek i nadstandardní nabídka bílých stop
včetně špičkového závodního běžeckého are-
álu s vynikajícími sněhovými podmínkami na
Passo Coé, kde se často připravují i italští re-
prezentanti.
Après ski: Romantické historické centrum
Folgarie s pěší zónou a obchůdky s  možností ná-
vštěvy nedalekého impozantního hradu Castel
Beseno přiláká k  procházce po lyžování a též

 absolutní unikát v podobě „na lyžích“ přístup-
ných pevností z 1. světové války vystavěných na
okolních kopcích, díky kterým se oblast honosí
názvem „Skitour dei Forti“ (skitour pevností). 
Pestrá paleta aktivního odpočinku nabízí místní
městský bazén, sportovního centrum či třeba
bowling v Lavarone.
Typy skipasu:
Folgaria / Lavarone 
platí pro skiareály Folgaria a Lavarone
Super Skirama 
platí neomezeně ve všech 8 střediscích Skirama
Dolomiti
Výhody: Dynamicky se rozvíjející středisko po-
tvrzující odvážné ambice minulých let. Snadný
přístup od brennerské dálnice, ojediněle pří-
jemná atmosféra a umění si vážit každého
klien ta.
Nevýhody: Středisko „stále jen“ střední veli-
kosti co do úhrnné délky sjezdovek a vzájemná
lyžařská nepropojenost 2 místních skiareálů
včetně absence služeb „meziměstského“ ski-
busu.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 39 km Poma 9
Červené 29 km Sedačka 23
Černé 5 km Kabina 0
Celkem 73 km 32
Běžecké tratě 98 km
Snowpark 3x
Vzdálenost z ČR: Praha 750 km

Brno 825 km 3
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GRAND HOTEL BIANCANEVE SKIPAS
V CENĚ

*** FOLGARIA

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Folgaria - lokalita Costa, centrum Folgarie -
1,5 km, skiareál Folgaria - 300 m, skibus - 30 m.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby, restaurace, jídelna pro sní-
daně, bar s TV sat., cukrárna, společenská míst-
nost s TV, sluneční terasa s lehátky, dětský koutek
s hlídací službou za popl. (od 3 do 10 let), ani-
mační programy, uvítací přípitek, wifi, hotelový
trezor, úschovna lyží a lyžařských bot přímo u se-
dačkové lanovky Costa, výtah, garážová stání za
popl. (rezervace nutná předem), hotelový mikro-
bus. Bazén 12 x 9 m s vířivkou a protiproudem,
pro osoby starší 14 let a v rámci povinné klubové
karty v ceně 14 €/dospělá osoba (povinná úhrada
2 karet/pokoj): venkovní vířivka, finská sauna, hy-
dromasážní sprcha, horizontální i vertikální solá-
rium, relaxační koutek s lehátky, masáže za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard - pokoj s manž. lůžkem či 2 sam. lůžky;

3. lůžka zpravidla formou rozkládacího křesla na
lůžko, u čtyřlůžkových pokojů vždy palanda; TV
sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu,
nápojová lednička, zpravidla balkon. Za příplatek
lze objednat též miniapartmán pro 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
nápojů. Večeře - servírované menu s výběrem
ze 3 teplých předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou
a 3 až 8 dezertů/ovoce, studené předkrmy for-
mou bufetu, bohatý salátový bufet, nápoje za
poplatek; 1x týdně typická večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8420.html

RESIDENCE STELLA SKIPAS
V CENĚ

*** FOLGARIA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Folgaria - lokalita Costa, centrum Folgarie -
1,7 km, skiareál Folgaria - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, menší lobby, Wi-Fi, společenská míst-
nost s velkoplošnou projekcí, dětský koutek, ús-
chovna lyží a lyžařských bot, prostor pro
úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště
(1 auto/apartmán), garážová stání (1 auto/
apartmán), pračka za popl.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 40 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální
zařízení zpravidla se sprchou, TV sat., telefon,
fén, trezor, trouba, balkon. Trilo 6/7 - 60 až
70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím

 gaučem pro 2 osoby a případně rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, předsíň, sociální zařízení
zpravidla se sprchou, TV sat., telefon, fén, tre-
zor, trouba.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8421.html

RESIDENCE SERRADA SKIPAS
V CENĚ

*** SERRADA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Serrada, centrum - 0 m, skiareál Folgaria - 200 m.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby, společenská místnost
s TV, wi-fi, úschovna lyží a lyžařských bot, pro-
stor pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené
parkoviště, pračka za popl. Finská sauna (jen
osoby od 14 let), stolní tenis, stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4/5 - 40 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obý-
vací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
samostatná kuchyňka, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, fén, trezor, trouba,zpravidla balkon.

Trilo 6 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná
kuchyňka, sociální zařízení, TV sat., telefon, fén,
trezor, trouba, balkon (u 1 apartmánu 2x).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7441.html
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• BORMIO / SAN COLOMBANO
• LIVIGNO
• SANTA CATERINA

Oblast Alta Valtellina se rozkládá v nejsevernějším
cípu regionu Lombardie, kde na severu a severo-
západě je lemována hranicí se Švýcarskem. Pro
lepší orientaci možná poslouží i světově proslulé
středisko St. Moritz ležící odtud doslova za kop-
cem. Zdejší krajině dominují dlouhá údolí vklí-
něná mezi hory snadno přesahující nadmořskou
výšku 3 000 metrů, starobylé malebné vesničky
a městečka a v neposlední řadě také doposud ne-
poskvrněná příroda v rámci Národního parku
Stelvio. Po stránce lyžařské se pod Alta Valtellinu
řadí střediska Livigno, Bormio, Santa Caterina
a San Colombano. Snad jen s výjimkou San
Colombana tedy pojmy opravdu zvučné. 

LIVIGNO – VÝHODNÉ BEZCELNÍ NÁKUPY 
VE SNĚHOVÉM KRÁLOVSTVÍ
Livigno každému lyžaři předkládá, po letošním

rozšíření o 3 nové červené pisty, již 74,5 kilo-
metrů širokých sjezdových tratí, vysoce nad-
standardní průměr lanovek co do modernosti,
na Itálii skutečně nevídaně pestrou paletu vol-
ného terénu doplněnou o opravdu kvalitní
podmínky pro snowboarding a také specifické
mikroklima se slunečným počasím a zpravidla
abnormální sněhovou nadílkou.

BORMIO – LYŽAŘSKÁ EXTÁZE NA DLOUHÝCH
SJEZDOVKÁCH MISTROVSTVÍ SVĚTA
Bormio, hostitel posledního Mistrovství světa
ve sjezdovém lyžování na italském území a do-
nedávna i každoroční pořadatel jednoho z nej-
náročnějších sjezdů mužů v rámci Světového
poháru, vyniká především nadmořskou výškou
do 3 012 metrů, úctyhodným převýšením
téměř 1 800 metrů, až 10 kilometrů dlouhými
a dokonale preparovanými sjezdovkami i v po-
sledních letech radikálně modernizovanými
přepravními zařízeními.

SANTA CATERINA – ČESKÁ ENKLÁVA V SRDCI
NÁRODNÍHO PARKU STELVIO
Santa Caterina, českými lyžaři již po řadu let
nejnavštěvovanější středisko celé oblasti a také
spolupořadatel již zmíněného MS v alpských
disciplínách, od roku 2014 nahradila Bormio
v roli pořadatele sjezdu mužů Světového po-
háru. Nabízí sice rozsahem menší, v mnoha
směrech však zcela jedinečný skiareál. Náročné
severní svahy, před lety znovuotevřené „zadní“,
slunečními paprsky stále zalité údolí, téměř
nové „vajíčko“ i nedávno zprovozněná nejmo-
dernější čtyřsedačka - to je současná realita
Santa Cateriny.

SAN COLOMBANO – PŘEKVAPIVÁ KVALITA
DOSUD SKORO NEOBJEVENÁ
A konečně San Colombano, lyžařský areál sice
ne tak známý jako jeho „kolegové“, o to více však
překvapivý. A to hlavně fantastickými a téměř
prázdnými sjezdovkami či většinou přepravních
zařízení v podobě sedačkových lanovek.

1 225–3 012 m n. m. | ALTA VALTELINA | BORMIO – SAN COLOMBANO | ITÁLIE

Bormio, ležící 1 225 metrů nad mořem, si pro
svoji existenci vybralo křižovatku tří údolí, to
místo, které je nazýváno srdcem Alta
Valtelliny. Díky své poloze sehrálo Bormio dů-
ležitou úlohu i v dějinách, kdy drželo klíčovou
pozici v komunikaci přes Alpy. A právě z této
doby pochází starobylé centrum, které do-
slova vybízí k večerním procházkám plným ro-
mantiky. S městem jsou také úzce spjaty zdejší
termální prameny, které díky obsahu radioak-
tivních příměsí pomáhají při léčbě mnoha ob-
tíží. Netřeba podotýkat, jak příjemná může být
návštěva městského termálního bazénu ( tep-
lota vody 38 až 41 °C) po celém dni.
Terény: Po lyžařské stránce toho skiareál
v Bormiu nabízí skutečně mnoho – ojedinělé
převýšení 1 787 metrů, 15 lanovek a vleků, 15
sjezdovek (2 černé, 8 červených a 5 modrých)

s úhrnnou délkou 40 kilometrů v nadmořských
výškách do 3 012 metrů a za příznivých pod-
mínek i širokou nabídku pro vyznavače lyžo-
vání ve volném terénu. Připočteme-li k tomu
ještě nadmořskou výškou garantované dobré
sněhové podmínky, opravdu výjimečnou na-
bídku pro skialpinisty, možnost relaxace při te-
nise či squashi, diskotéky, puby i řadu
restaurací, tak zjistíme, že Bormio je ideálním
spojením krásného lyžování, večerní zábavy
a aktivního odpočinku. Val di Dentro je údolím
s typickými horskými vesničkami, jako jsou
Isolaccia, San Carlo a Premadio. Ze zkušenosti
lze říci, že díky své poloze snad v samém
středu oblasti mezi Bormiem a Livignem, je
právě Val di Dentro ideálním místem pro kaž-
dého, kdo sem přijíždí za účelem lyžařského
poznávání celé Alta Valteliny. Celý areál pod
společným názvem San Colombano zazname-
nal v posledních letech velký pokrok se zpro-
vozněním lyžařské oblasti Ogu/Val di Sotto,

čímž se stal plnohodnotným konkurentem
Bormiu či Livignu. Běžeckému sportu je věno-
ván běžecký areál s 27 km tratí. 
Après ski: K polyžařskému vyžití slouží
mnoho restaurací, pizzerií a barů. 
Typy skipasů: Bormio e Valli – platí pro skia-
reály Bormio, San Colombano a Santa
Caterina. Alta Valtellina – platí pro skiareály
Bormio, San Colombano, Santa Caterina
a v Livignu Carosello a Mottolino. 
Výhody: Sjezdové tratě všech náročností,
převýšení 1 800 m s ojedinělou, více než
10 km dlouhou sjezdovkou, dostatek prostoru
pro lyžování ve volném terénu a skialpinis-
mus, polyžařský relax v podobě návštěvy ter-
málního bazénu. 
Nevýhody: Vzájemná propojenost skiareálů
Bormio a San Colombano pouze skibusem,
v jarních měsících častý nedostatek sněhu
v dolní části Bormia, starší přepravní zařízení
skiareálu San Colombano.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 18 km Poma 14
Červené 45 km Sedačka 8
Černé 4 km Kabina 3
Celkem 67 km 25
Běžecké tratě 39 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 690 km

Brno 835 km
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HOTEL SANT ANTON SKIPAS
V CENĚ

**** BORMIO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Bormio, centrum - 350 m, skiareál Bormio -
1,3 km, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s TV sat., bar, Wi-Fi, restaurace,
dětský koutek, úschovna lyží, výtah, vyhrazené
parkoviště, garážová stání za poplatek (počet
míst omezen), hotelový mikrobus. Pro klienty
od 16 let: vířivka až pro 4 osoby, sauna, pára,
relaxační koutek s lehátky. Za poplatek: masáže,
kosmetické služby.

UBYTOVÁNÍ
Standard - pokoj s manž.lůžkem či 2 sam. lůžky,
vlastní příslušenství, TV sat., telefon, trezor,  

wi-fi, nápojová lednička, zpravidla balkon;
3. lůžka pevná či formou skříňového lůžka,
u čtyřlůžkových pokojů skříňová palanda.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 až 4
teplých předkrmů a 3 až 4 hlavních jídel se 2 pří-
lohami, studené předkrmy, saláty, dezerty,
ovoce a sýry formou bufetu, nápoje za popla-
tek; 1x týdně typicky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3080.html

HOTEL VILLAGGIO GIRASOLE SKIPAS
V CENĚ

*** BORMIO 2000,

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Bormio - lokalita Bormio 2000, centrum - 9 km,
skiareál Bormio - 20 m, skibus - 7,6 km.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, společenská místnost s TV sat.,
restaurace, diskopub, taverna, wi-fi za popl., ho-
telový trezor, úschovna lyží , výtah, vyhrazené
parkoviště, biiliár, stolní tenis, pro osoby starší
10 let a za poplatek: vířivka , sauna, malá posi-
lovna.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými
lůžky či manželskou postelí a případně 1 či 2
přistýlkami či palandou, sociální zařízení zpra-

vidla se sprchou,TV sat., telefon, wi-fi za popl.
Superior 2/3/4 - prostornější a zrekonstruo-
vaný pokoj s manželskou postelí či 2 samostat-
nými lůžky a případně 1 či 2 přistýlkami či
palandou, sociální zařízení zpravidla s vanou,
TV sat., telefon, wi-fi za popl.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - formou bufetu 2 až 3
teplých předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel se 2 pří-
lohami, salátů a dezertů, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6288.html

HOTEL CIMA PIAZZI SKIPAS
V CENĚ

*** ISOLACCIA

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Isolaccia, centrum - 450 m, skiareál San
Colombano - 200 m, Bormio / skiareál Bormio -
9,3 km, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar s TV sat., společenská
místnost, wi-fi, lyžárna, výtah, parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3 - pokoj s 1 či 2 samostatnými lůžky
či manželskou postelí a případně 1 dalším samo-
statným lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení,
TV sat., telefon, fén, trezor, zpravidla balkon.
Standard 2+2 - pokoj s manželskou postelí a pa-
landou pro 2 děti do nedovršených 13 let, so ciál ní

zařízení, TV sat., telefon, fén, trezor, zpravidla bal-
kon. Family 2+3 - pokoj s manželskou postelí,
menší pokoj s palandou a 1 samostatným lůžkem
či 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, fén, trezor, zpravidla balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 2 teplých předkrmů a 2 hlavních jídel
se 2 přílohami, servírovaný dezert či ovoce či
sýry, nápoje za poplatek

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,560.html
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CHALET STELLE DI NEVE SKIPAS
V CENĚ

*** BORMIO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Bormio, centrum - 850 m, skiareál Bormio - 1,6
km, skibus - 600 m, Hotel Baita dei Pini - 1 km.

VYBAVENÍ
Úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené par-
koviště, pračka a sušička za popl., v Hotelu Baita
dei Pini též recepce.

UBYTOVÁNÍ
Mono 4 - 30 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a skříňovou palandou, sociální zařízení, TV sat.,
fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, pračka,
Wi-Fi, zřídka balkon. Bilo 4/5 - 40 až 50 m² - 1
ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,

 rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně
skříňovým samostatným lůžkem, sociální zaří-
zení, TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, mikro-
vlnka, pračka, Wi-Fi, balkon či terasa. Trilo 5 -
50 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení; 2. podlaží apart-
mánu: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší
ne zcela uzavřená ložnice s 1 samostatným lůž-
kem, TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, mikro-
vlnka, pračka, Wi-Fi.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8411.html

RESIDENCE JOLLY SKIPAS
V CENĚ

*** BORMIO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Bormio, centrum - 250 m, skiareál Bormio -
850 m, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, wi-fi za popl., vyhrazené parko-
viště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 3/4/5 - 30 až 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a případně 1 samostatným lůžkem
(u 2 apartmánů palanda), obývací pokoj s ku-
chyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zaří-
zení, balkon.

Bilo 5 jen pro max. 4 dospělé osoby a 1 dítě do
nedovršených 12 let, TV sat., telefon, fén, trezor,
wi-fi (jen u některých apartmánů).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6283.html

RESIDENCE VILLA FELEIT SKIPAS
V CENĚ

*** BORMIO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Bormio, centrum - 800 m, skiareál Bormio -
150 m, skibus - 500 m.

VYBAVENÍ
Úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště
(1 auto/apartmán), pračka za popl.

UBYTOVÁNÍ
Mono 3/4 - 25 až 30 m² - obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby
a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby (možno
i typ "šuplík") či palandou, sociální zařízení, TV,
trouba či mikrovlnná trouba, wi-fi, balkon.
Bilo 4/5/6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí a případně 1 samostatným lůžkem či pa-
landou, obývací pokoj s kuchyňským koutem

a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ
"šuplík"), sociální zařízení, TV, trouba či mikro-
vlnná trouba, wi-fi, zřídka balkon.
Trilo 6/7/8 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky či pa-
landou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a 1 či 2 rozkládacími gauči (možno i typ "šuplík")
pro 2 osoby, sociální zařízení, TV, trouba či mik-
rovlnná trouba, wi-fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8412.html
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RESIDENCE LA BAITA SKIPAS
V CENĚ

*** PREMADIO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Premadio, centrum - 100 m, Bormio/skiareál
Bormio - 4 km, Isolaccia/skiareál San Colombano
- 5 km, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, pizzerie, bar, úschovna lyží, vyhra-
zené parkoviště, pračka.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 3/4/5 - 32 m²/bilo 3/4, resp. 36 m²/bilo 4/5
- 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 1 či 2 rozkládacími
gauči pro 1 osobu, sociální zařízení, TV sat.,
rádio, trezor, trouba, žehlička, wi-fi , balkon
(s výjimkou 1 apartmánu typu bilo 3); možnost
1 přistýlky.

Trilo 6 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a 2 rozkládacími
gauči pro 1 osobu, 2x sociální zařízení, TV sat.,
rádio, trezor, trouba, žehlička, Wi-Fi, balkon;
apartmány jsou situovány v podkroví.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8408.html

RESIDENCE ELGA SKIPAS
V CENĚ

*** BORMIO – CAPITANIA

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Bormio - lokalita Capitania (Val di Sotto), cent-
rum Bormia - 3,2 km, skiareál Bormio - 3,6 km,
skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, pizzerie, bar, wi-fi, hote-
lový trezor, úschovna lyží, výtah, garážová stání.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2/3 - 21 m² - obývací pokoj s kuch. kou-
tem, rozkl. gaučem pro 2 a případně rozkl. křes-
lem na lůžko pro 1, soc. zař.,TV sat., wi-fi (jen
u některých apartmánů), balkon.
Bilo 4/5 - 32 m² - 1 ložnice s manž. postelí, obý-
vací pokoj s kuch. koutem, rozkl. gaučem pro 2

a případně rozkl. křeslem na lůžko pro 1 osobu,
soc. zař., TV sat., wi-fi (jen u některých apart-
mánů), balkon či terasa.
K dispozici apt trilo 7 na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,551.html

RESIDENCE ROSENGARDEN SKIPAS
V CENĚ

*** PEDENOSO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Pedenoso, centrum - 500 m, Isolaccia/skiareál
San Colombano - 600 m, Bormio/skiareál
Bormio - 8,5 km, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, pizzerie, bar, Wi-Fi, úschovna lyží,
vyhrazené parkoviště, garážová stání za popl.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4/5 - 30 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně rozkládacím křeslem na lůžko pro 1
osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ
"šuplík"), sociální zařízení, TV sat., fén, trezor,
myčka nádobí, mikrovlnka, wi-fi , zpravidla balkon.

Trilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice bez okna se 2 samostatnými lůžky,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, mikrovlnka,
wi-fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8413.html
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HOTEL SPORT SKIPAS
V CENĚ

**** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Livigno, centrum - 2,7 km, skiareál Livigno/
Carosello - 500 m, skiareál Livigno/Mottolino -
4,1 km, skibus - 150 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, Wi-Fi, restaurace, bar, společen-
ská místnost s TV/SAT, hotelový trezor, úschovna
lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parko-
viště, garážová stání za popl., bazén 8 x 6 m s ví-
řivkou, finská sauna, pára, aromatická pára,
multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky,
kneippův chodník, malá posilovna, za popl.: ma-
sáže a kosmetické služby.

UBYTOVÁNÍ
Comfort 2 - 22 až 26 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, TV sat., telefon, fén,

 trezor, wi-fi, nápojová lednička, zpravidla balkon.
Superior 2/3/4 - 26 až 32 m² - prostornější
pokoj s manželskou postelí a případně rozklá-
dacím gaučem na palandu, prostorné sociální
zařízení, TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi, nápo-
jová lednička, zpravidla balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů. Večeře - servírované
menu s výběrem ze 2 až 3 teplých předkrmů
a 2 až 3 hlavních jídel se 2 přílohami, servíro-
vaný studený předkrm, saláty, ovoce a sýry for-
mou bufetu, servírovaný dezert, nápoje za
poplatek; 1x týdně typicky místní večeře

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8459.html

1

Lyžařská oblast na samém okraji Alta Valtelliny
v blízkosti švýcarských hranic patří bezpochyby
k nejlepším skiareálům Evropy. Oblast Livigna
je rozdělena do dvou částí Mottolina a Carosella
a je nejvíce zajímavá tím, že se jedná o jednu
z posledních bezcelních zón v celé Evropě. 
Terény: V celém Livignu nalezneme 115 km –
až na několik výjimek – dokonale upravovaných
širokých sjezdovek. Díky své nadmořské výšce
a severnější poloze nabízí Livigno možnosti ly-
žování ještě během jarních měsíců. Dobré

 podmínky zde naleznou také příznivci lyžování
ve volném terénu a také příznivci skialpinismu.
Pro příznivce snowboardingu jsou zde připra-
veny dva snowparky. 
Après ski: Restaurace, bary, diskotéky a přede-
vším množství obchodů s abnormálně levným
zbožím všeho druhu. 
Typy skipasů: Livigno – platí pro skiareály
Carosello a Motolino. Alta Valtellina – platí pro
skiareály Bormio, San Colombano, Santa
Caterina a Livigno (Mottolino i Carosello). 

Výhody: Jedno z nejlepších lyžařských středi-
sek v Evropě se 115 km sjezdových tratí všech
typů, široká nabídka volných terénů, jeden
z nejrozsáhlejších snowparků v italských
Alpách vůbec, vysoce moderní přepravní zaří-
zení. 
Nevýhody: Propojenost areálů Carosello
a Mottolino jen skibusem, téměř nulové zázemí
všech ubytovacích kapacit.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 17 km Poma 11
Červené 47 km Sedačka 14
Černé 10 km Kabina 6
Celkem 74 km 31
Běžecké tratě 40 km
Snowpark 3x
Vzdálenost z ČR: Praha 655 km

Brno 800 km
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HOTEL PARÉ SKIPAS
V CENĚ

*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Livigno, centrum - 1,3 km, skiareál Livigno/
Mottolino - 50 m, skiareál Livigno/Carosello -
1,3 km, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, společenská
místnost, kongresový sál, sluneční terasa s le-
hátky, dětský koutek, uvítací přípitek, Wi-Fi, ús-
chovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené
parkoviště, garážová stání (ve vzdálenosti 50 m),
půjčovna a servis lyžařského vybavení, bazén
12 x 5 m, sauna, relaxační koutek s lehátky,
malá posilovna, masáže za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s manž.lůžkem či 2

sam. lůžky, sociální zařízení, TV sat., telefon, fén,
trezor, z 50 % balkon; 3. lůžka vždy pevná, čtyř-
lůžkové pokoje vždy s palandou.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel
se 2 přílohami, studené předkrmy, saláty a sýry
formou bufetu, servírovaný dezert či ovoce, ná-
poje za poplatek; každý den možnost výběru
i z typicky místního menu

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1930.html

HOTEL INTERMONTI SKIPAS
V CENĚ

**** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Livigno, centrum - 1,5 km, skiareál Livigno/

Mottolino - 250 m, skiareál Livigno/Carosello -
1,5 km, skibus - 20 m, komplex je tvořen cent-
rální budovou a 4 dalšími bloky, které jsou na-
vzájem propojené.

VYBAVENÍ
Recepce, společenská místnost , malý obchod , in-
ternet a WI-FI, restaurace, bar, taverna, animace,
uvítací přípitek, lyžárna, bazén, parkoviště, za po-
platek vířivka, sauna, pára, garáže, videohry, biliár,
půjčovna lyží, lyžařská škola, bazén 17 x 7 m, well-
ness za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Classic 2/3/4 - 22 až 24 m² - prostornější pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky
a případně 1 dalším samostatným lůžkem či 1

či 2 přistýlkami, sociální zařízení zpravidla se
sprchou,TV sat., telefon, fén, z 50 % balkon; po-
koje jsou situovány v centrální části budovy.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů.
Večeře - formou bohatého bufetu 2 až 4 tep-
lých předkrmů, 2 až 4 hlavních jídel se 2 přílo-
hami, salátů, dezertů či ovoce, nápoje za
poplatek; 1x týdně typická místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1929.html

HOTEL ALPEN VILLAGE SKIPAS
V CENĚ

*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Livigno, centrum - 1,5 km, skiareál Livigno/
Mottolino - 200 m, skiareál Livigno/ Carosello -
1,5 km, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, spol.místnost
s TV sat., sluneční terasa, animační programy,
wi-fi, hotelový trezor, lyžárna, parkoviště; za po-
platek - garážová stání, půjčovna a servis lyžař-
ského vybavení, lyžařská škola; bazén 15 x 6 m,
vířivka, sauna, relaxační koutek, posilovna.

UBYTOVÁNÍ
Standard - pokoj s 1 či 2 sam.lůžky či manž. postelí
a případně rozkl. křeslem na lůžko pro 1 či přistýl-
kou, soc. zař., TV sat., telefon, fén, zřídka balkon.

Standard 2+2 - pokoj s manž. postelí či 2 sam.
lůžky a rozkl. gaučem či palandou pro 2 děti do
nedovršených 16 let, soc. zař., TV sat., telefon,
fén, zřídka balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů.
Večeře - formou bohatého bufetu 3 až 5 tep-
lých předkrmů, 3 až 5 hlavních jídel se 2 přílo-
hami, dezertů či ovoce, menší salátový bufet,
nápoje za poplatek; 1x týdně typická večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6304.html
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RESIDENCE INTERMONTI SKIPAS
V CENĚ

**** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Livigno, centrum - 1,5 km, skiareál Livigno/
Mottolino - 250 m, skiareál Livigno/ Carosello -
1,5 km, skibus - 20 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, wi-fi, restaurace, bar, taverna,
spol. místnost, herna pro děti, animační pro-
gramy pro děti, uvítací přípitek, videohry za
popl., lyžárna, parkoviště, garážová stání za
popl., půjčovna a servis lyžařského vybavení, ly-
žařská škola, bazén a wellness za popl.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 24 m² - obývací pokoj s malým skříňo-
vým kuch.koutem a manž. postelí či 2 sam.
lůžky, soc. zař., TV sat., telefon, fén.

Bilo 3/4 - 38 m² - 1 ložnice s manž. postelí,
 obývací pokoj s malým skříňovým kuch. koutem
a 1 až 2 sam. lůžky či rozkl. gauči pro 1, soc. zař.,
TV sat., telefon, fén.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

INFORMACE
Komplex je tvořen centrální budovou a 4 dalšími
bloky, které jsou navzájem propojené; apart-
mány jsou vždy umístěny mimo centrální část.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1921.html

APARTMÁNOVÝ DŮM MARIANNA SKIPAS
V CENĚ

*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Livigno, centrum - 0 m, skiareál Livigno/
Carosello - 150 m, skiareál Livigno/ Mottolino -
800 m, skibus - 200 m.

VYBAVENÍ
Typická společenská místnost (denně od 21.00
do 01.00 hod.), úschovna lyží a lyžařských bot,
vyhrazené parkoviště, za poplatek garážová
stání, pračka a možnost žehlení.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 28 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení
se sprchou či vanou, TV sat., trouba, Wi-Fi,
zřídka balkon; apartmány jsou situovány v pod-
kroví.

Bilo 4 - 38 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
TV sat., trouba, Wi-Fi, zpravidla balkon.
Trilo 5 - 58 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s 1 samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, sociální zařízení, TV sat.,
trouba, Wi-Fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

APARTMÁNOVÝ DŮM HOMELYWOOD
*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Livigno, centrum - 750 m, skiareál Livigno/
Carosello - 80 m, skiareál Livigno/ Mottolino -
1,8 km, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Lyžárna, parkoviště, součástí budovy je i restau-
race/ večerní bar s hudbou.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 23 m² - obývací pokoj s kuch. koutem
a rozkl. gaučem pro 2, soc. zař., balkon, TV sat.,
mikrovlnka, wi-fi.
Bilo 4 - 38 m² - 1 ložnice s manž.postelí, obývací
pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2,
soc. zař., balkon, TV sat., mikrovlnka, wi-fi.

K dispozici na vyžádání apt typu trilo 6, quadrilo
6 a bilo 3.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7329.html
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Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6274.html
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APARTMÁNOVÝ DŮM BORCH SKIPAS
V CENĚ

*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Livigno, centrum - 1 km, skiareál Livigno/
Carosello - 100 m, skiareál Livigno/Mottolino -
1,9 km, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené par-
koviště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 35 až 43 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
z 50 % balkon, TV sat., mikrovlnka, wi-fi.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7330.html

APARTMÁNY BAIT DA POZ SKIPAS
V CENĚ

*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Livigno, centrum - 550 m, skiareál Livigno/
Carosello - 300 m, skiareál Livigno/Mottolino -
1,4 km, skibus - 150 m.

VYBAVENÍ
Úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené par-
koviště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozklá-
dacím gaučem pro 2 osoby či 2 rozkládacími
gauči pro 1 osobu, sociální zařízení, TV sat., fén,
trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, wi-fi.

Trilo 6 - 58 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 osoby, sociální zařízení, TV sat., fén,
trezor, myčka nádobí, mikrovlnka, wi-fi.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,5035.html

PRIVÁTNÍ APARTMÁNY CAROSELLO SKIPAS
V CENĚ

**/*** LIVIGNO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Livigno, centrum - max. 3 km, skiareál Livigno/
Carosello - max. 350 m, skiareál Livigno/
Mottolino - max. 3 km, skibus - max. 350 m.

VYBAVENÍ
Zpravidla lyžárna, zpravidla vyhrazená parko-
vací stání, případně další dle konkrétní ubyto-
vací kapacity.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 3/4 - 1 ložnice s manželskou postelí, obý-
vací pokoj, samostatná kuchyňka či kuchyňský
kout v rámci obývacího pokoje, TV, sociální za-
řízení.

Trilo 4/5 - 2 ložnice (1 vždy s manželskou po-
stelí), obývací pokoj, samostatná kuchyňka či
kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, TV,
sociální zařízení.
Quadrilo 6/7/8 - 3 ložnice (1 vždy s manželskou
postelí), obývací pokoj, samostatná kuchyňka či
kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, TV,
sociální zařízení.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1957.html
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HOTEL 3 SIGNORI SKIPAS
V CENĚ DÍTĚ

ZDARMA

Pobyt pro

**** SANTA CATERINA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Santa Caterina, centrum - 200 m, skiareál Santa
Caterina - 30 m, skibus 1/po Santa Caterině -
10 m, skibus 2/do Bormia - 250 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, wi-fi,restaurace, pizzerie, bar, spo-
lečenská místnost s TV sat., sluneční terasa, dětský
koutek, hotelový trezor, lyžárna, 3x výtah, vyhra-
zené parkoviště (počet míst velmi omezen), gará-
žová stání za popl., bazén s oddělenou dětskou
částí za popl., wellness centrum jen pro osoby starší
15 let a za popl. Pro děti nabídka programu FUN-
TAZIE CLUB.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2 - 35 m² - pokoj s rozkl. gaučem pro

2 osoby, sociální zařízení, TV sat., telefon, fén,
nápojová lednička, zpravidla balkon.
Standard 3/4 - 45 m² - pokoj s manž. postelí
a rozkl. gaučem pro 1 či 2 osoby, soc. zařízení,TV
sat., telefon, fén, nápojová lednička, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou kontinentálního bufetu.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů a 3 hlavních jídel se 2 přílohami,
studené předkrmy, saláty, dezerty a ovoce či
sýry formou bufetu, nápoje za poplatek.

1

V národním parku Stelvio v údolí Valfurva, pod
horským průsmykem Passo Gavia, se nachází
další středisko Alta Valtelliny - Santa Caterina.
Městečko, ležící v nadmořské výšce 1 740 m, je
proslaveno především díky místní rodačce
Deborah Compagnoniové, několikanásobné
mistryni světa ve sjezdovém lyžování. 
Terény: Zdejší lyžařský areál sice nepatří mezi
obry, ale co se týče sklonu a povahy sjezdových
tratí, tak má co nabídnout především velmi ná-
ročnyḿ lyžařům. Naopak lyžaři méně zdatní zde
ideálních tratí moc nenajdou. Velkou výhodou
je zde skutečnost, že převážná část místního ly-
žařského areálu (vrchol Cresta Sobretta dosahuje

nadmořské výšky 2 725 m) leží na severním
svahu, což mu zaručuje výborné sněhové pod-
mínky každoročně až do dubna. Lyžaři, kterým
by areál v Santa Caterině nepostačoval, mají sa-
mozřejmě možnost v rámci skipasu 4 údolí lyžo-
vat i v areálech dalších. Především 12 kilometrů
vzdálené Bormio musí svou bohatou nabídkou
„douspokojit“ úplně každého. Neopomenuti zde
však nezůstali ani vyznavači bílé stopy, pro které
jsou zde připraveny dva výborně preparované
běžecké okruhy v délkách 8 a 10 kilometrů,
které byly v předminulé sezóně hostiteli závě-
rečných bojů Světového poháru, na své si při-
jdou i skialpinisté. 

Typy skipasů: Platí pro skiareál Santa Caterina.
Bormio e Valli – platí pro skiareály Santa
Caterina, Bormio a San Colombano. Alta
Valtellina – platí pro skiareály Bormio, San
Colombano, Santa Caterina, Mottolino
a Carosello v Livignu. 
Výhody: Sjezdovky určené pro středně a velmi
zdatné lyžaře, velmi dobré sněhové podmínky
trvající až do jarních měsíců, široká nabídka ski-
alpinistických tras. 
Nevýhody: Nepříliš velká souhrnná délka sjez-
dových tratí, starší přepravní zařízení, menší na-
bídka aktivní polyžařské zábavy.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 1,4 km Poma 6
Červené 15,2 km Sedačka 2
Černé 4,4 km Kabina 3
Celkem 21 km 11
Běžecké tratě 40 km
Vzdálenost z ČR: Praha 700 km

Brno 845 km

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1901.html
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HOTEL SPORT SKIPAS
V CENĚ

**** SANTA CATERINA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Santa Caterina, centrum - 0 m, skiareál Santa
Caterina - 100 m, skibus 1/po Santa Caterině -
50 m, skibus 2/do Bormia - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s pecí, TV sat. a videem, Wi-Fi,
restaurace, bar, bohatá vinotéka (cca 200 druhů
vína, společenská místnost s TV sat., úschovna
lyží a lyžařských bot, výtah, 2x vyhrazené par-
koviště (počet míst omezen; další parkování ve
vzdálenosti 50 m). Malá posilovna, stolní fotbal,
finská sauna a horské sluníčko za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3/4 - dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 2 přistýlek, TV sat., telefon, fén, trezor, wi-
fi, zřídka balkon; 3. a 4. lůžka vždy pevná,
čtyřlůžkové pokoje možné jen v kombinaci
manželská postel a 2 samostatná lůžka.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 3 teplých předkrmů a 3 hlavních jídel
se 2 přílohami, servírovaný studený předkrm,
salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce či
sýry, nápoje za poplatek; 1x týdně typická ve-
čeře.

INFORMACE
Dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného ob-
sazení pokoje.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7541.html

HOTEL COMPAGNONI DÍTĚ
ZDARMA

Pobyt proSKIPAS
V CENĚ

*** SANTA CATERINA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Santa Caterina, centrum - 30 m, skiareál Santa
Caterina - 150 m, skibus 1/po Santa Caterině -
30 m, skibus 2/do Bormia - 30 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s TV sat., wifi, restaurace, ly-
žárna, výtah, vyhrazené parkoviště, sauna za
popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - dvoulůžkové pokoje s mož-
ností 2 přistýlek, vlastní příslušenství, TV sat., te-
lefon, fén, trezor, Wi-Fi, z 50 % balkon; základní
popis viz str. 5 - z 50 % balkon; 3. lůžka vždy
pevná, čtyřlůžkové pokoje možné jen v kombi-
naci manželská postel a palanda.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 2 teplých předkrmů a 2 hlavních jídel
s přílohou, studené předkrmy, saláty a dezerty
či ovoce formou bufetu, nápoje za poplatek.

INFORMACE
Dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného ob-
sazení pokoje.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,598.html

HOTEL ALLE 3 BAITE SKIPAS
V CENĚ DÍTĚ

ZDARMA

Pobyt pro

*** SANTA CATERINA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Santa Caterina, centrum - 650 m, skiareál Santa
Caterina - 80 m, skibus 1/po Santa Caterině -
10 m, skibus 2/do Bormia - 50 m.

VYBAVENÍ
recepce, bar, spol.místnost s pecí a TV/wi-fi za
popl., restaurace, bar, diskotéka, sluneční te-
rasa s lehátky, hotelový trezor, lyžárna, výtah,
parkoviště, garážová stání za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s manželským lůžkem
či 2 sam. lůžky- zpravidla balkon; 3. lůžka vždy
pevná, čtyřlůžkové pokoje možné jen v kombi-
naci manželská postel a palanda; TV, telefon,

fén, trezor, wi-fi, za příplatek lze objednat též
pokoje pro 5 až 6 osob.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů. Večeře - servírované menu s vý-
běrem ze 2 až 3 teplých předkrmů a 2 až 3 hlav-
ních jídel s přílohou, studené či teplé předkrmy
formou bufetu, salátový bufet, servírovaný de-
zert či ovoce či sýry, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,610.html
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CHALET LE BETULLE SKIPAS
V CENĚ

**** SANTA CATERINA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Santa Caterina, centrum - 650 m, skiareál Santa
Caterina - 150 m, skibus 1/po Santa Caterině -
50 m, skibus 2/do Bormia - 150 m.

VYBAVENÍ
recepce (v provozu jen v příjezdový/odjezdový
den), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vy-
hrazené parkoviště (ve vzdálenosti 50 m), gará-
žová stání za popl.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 2+2 - 34 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby velikosti 1,5 běžného
lůžka (max. 2 děti nedovršených 12 let či 1 do-
spělá osoba), sociální zařízení (u 1 apartmánu

vana), TV, telefon, fén, trouba, wi-fi, balkon (s vý-
jimkou 1 apartmánu).
Bilo 6 - 49 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkláda-
cím gaučem pro 2 osoby a 2 rozkládacími křesly
na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, TV, tele-
fon, fén, trouba, wi-fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

RESIDENCE RODA SKIPAS
V CENĚ

*** SANTA CATERINA

Zájezdy: 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Santa Caterina, centrum - 200 m, skiareál Santa
Caterina - 10 m, skibus 1/po Santa Caterině -
20 m, skibus 2/do Bormia - 250 m.

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna pro snídaně, bar, částečně se-
parovaná společenská místnost s krbem, TV
sat. a videem, další společenské prostory, slu-
neční terasa s lehátky, Wi-Fi za popl., hotelový
trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, veřejné
parkování (ve vzdálenosti cca 50 m; počet míst
omezen), garážová stání za popl., posilovací
koutek, stolní tenis.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 18 m² - obývací pokoj s kuchyňským

koutem a manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky či rozkládacím gaučem typu "šuplík" pro
2 osoby, TV sat., telefon, sociální zařízení.
Bilo 4 - 28 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyň-
ským koutem a rozkládacím gaučem typu "šup-
lík" pro 2 osoby, sociální zařízení, TV sat.,
telefon, balkon. K dispozici ubytování v apt.
typu mono 4 a bilo 5/6.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,577.html

APARTMÁNOVÝ DŮM CASA FEDERICA SKIPAS
V CENĚ

*** SAN NICOLÓ VALFURVA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní Strava: bez stravování

POLOHA
San Nicoló Valfurva, centrum - 550 m, skiareál
Bormio - 4 km, skiareál Santa Caterina - 9 km,
skibus/do Santa Cateriny i Bormia - 550 m.

VYBAVENÍ
Recepce (v provozu jen v příjezdový/odjezdový
den), úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, ga-
rážová stání, pračka za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 40 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou po-
stelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a roz-
kládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka, Wi-Fi,
 balkon.
Trilo 6/7 - 60 až 80 m² - 1 ložnice s manželskou

postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a pří-
padně 1 dalším samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gau-
čem pro 2 či 3 osoby, sociální zařízení, TV sat.,
myčka nádobí, mikrovlnka, Wi-Fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,611.html

5
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Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8363.html
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SUITE HOTEL BOSCONE SKIPAS
V CENĚ

**** MADESIMO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Madesimo, centrum - 450 m, skiareál Made-
simo/Valchiavenna - 150 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s TV sat., wi-fi, restaurace, bar
s TV sat. a DVD, spol.místnost, dětský koutek za
popl. (od 4 do 12 let), animační programy, vide-
ohry, lyžárna, 2x výtah, parkoviště, garážová
stání (1 auto/pokoj, další za popl.), hotelový mi-
niskibus, lyžařská škola, ranní donáška pečiva,
wellness centrum za popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2+2 - pokoj s maž.lůžkem, 3. a 4.
lůžka formou rozkl. gauče šířky 130 cm pro 2

děti do nedovršených 13 let či pro 1 dospělou
osobu, vlastní příslušenství, TV sat., telefon, fén,
trezor, wi-fi, vždy balkon či terasa.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů. Večeře - formou bufetu
studených předkrmů, min. 3 teplých předkrmů,
3 až 5 hlavních jídel, příloh, salátů, dezertů,
ovoce a sýrů, nápoje za poplatek

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,794.html

1

Oblast Madesima se nachází v hraniční ob-
lasti Itálie a Švýcarska. Pro Českou republiku
téměř neznámé místo je vzdáleno vzdušnou
čarou 40 km od jezera Lago di Como.
Dominantou celé oblasti je trojvrchol Emet,
Guglie d’Altare a La Palu, z nichž každý přesa-
huje hranici 3 000 m n. m. 

Terény: Celá oblast Madesima/Valchiavenny
nabídne celkový počet 30 sjezdových tratí o cel-
kové délce 50 km. Nespornou výhodou zdejší
oblasti je absence jakékoliv pomy. Nejvyšší bod
oblasti Pizzo Groppera o výšce 2 948 m n. m.
nabídne 2 varianty sjezdu. Tou první je více než
2 km sjezd do oblasti Val di Lei a tou druhou,
zajímavější především pro milovníky nezna-
čených tratí, je téměř 3 km sjezd do oblasti Alpe
Groppera. Pro začátečníky zůstávají rezervo-
vané příjemné modré sjezdovky v nižších čás-
tech střediska. 

Après ski: Restaurace, bary, diskotéka, brus-
lařský stadion a obchody. Sněžné skútry,
snowtubing. 
Typy skipasů: Madesimo/Valchiavenna –
platí pro skiareál Madesimo- Campodolcino. 
Výhody: Vyhlášené italské top lyžařské stře-
disko, fantastické terény, lyžování ve výšce až
2 800 m n. m., denně upravené sjezdovky. 
Nevýhody: Průměrná úhrnná délka sjez-
dových tratí, horší dopravní dostupnost (cca
180 km mimo dálnici).

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 15 km Poma 0
Červené 29 km Sedačka 9
Černé 6 km Kabina 3
Celkem 50 km 12
Běžecké tratě 25 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 760 km

Brno 870 km
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HOTEL ALPS HOTEL WELLNESS ORIENTAL   SKIPAS
V CENĚ

*** MADESIMO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Centrum 2,2 km, skiareál Madesimo/ Valchiavenna
2,9 km.

VYBAVENÍ
Recepce, malá lobby, bar, typická společenská
místnost s pecí, restaurace, pizzerie, společen-
ská místnost s TV, sluneční terasa s lehátky, 
wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor,
 úschovna lyží, výtah, vyhrazené parkoviště, ga-
rážová stání za poplatek, hotelový miniskibus
(od neděle do pátku v čase 9.00 - 10.00 a 16.00
- 17.00 hod.)

UBYTOVÁNÍ
Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými

lůžky či manželskou postelí a případně 1 či 2
dalšími samostatnými lůžky či palandou, so -
ciální zařízení zpravidla se sprchou,TV sat., tele-
fon, fén, zpravidla trezor, wi-fi, zpravidla balkon.
K dispozici pokoje Superior a Siute.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou bohatého kontinentálního
bufetu včetně nápojů. Večeře - servírované
menu - studený předkrm, polévka či teplý před-
krm, hlavní jídlo s 1 či 2 přílohami, dezert či
ovoce, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7311.html

RESIDENCE BOSCONE SKIPAS
V CENĚ

**** MADESIMO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Madesimo, centrum - 450 m, skiareál Made-
simo/Valchiavenna - 150 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s TV sat., wi-fi, restaurace, bar
s TV sat. a DVD, spol.místnost, dětský koutek za
popl. (od 4 do 12 let), animační programy, vide-
ohry, lyžárna, 2x výtah, parkoviště, garážová
stání (1 auto/pokoj, další za popl.), hotelový mi-
niskibus, lyžařská škola, ranní donáška pečiva,
wellness centrum za popl.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 32 m² - 1 ložnice s manž.postelí, obývací
pokoj s menším kuch. koutem a rozkl. gaučem

pro 2, soc. zař., TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi,
balkon či terasa.
Trilo 6 - 50 m² - 1 ložnice s manž. postelí, 1 lož-
nice se 2 sam. lůžky, obývací pokoj s menším
kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2, soc. zař.,
TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi , balkon či te-
rasa.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,456.html

RESIDENCE BAITA DEI PINI SKIPAS
V CENĚ

*** MADESIMO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Campodolcino, centrum - 400 m, skiareál Ma-
desimo/Valchiavenna - 800 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar (pátek - neděle), wi-fi , úschovna
lyží, vyhrazené parkoviště, garážová stání
a pračka za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Mono 2 - 25 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení,
TV sat., telefon, balkon.
Bilo 4 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky a 1 samostatným lůž-
kem, menší obývací pokoj oddělený od ložnice

zašupovacími dveřmi nedosahujícími ke
stropu s kuchyňským koutem a gaučem pro
1 osobu, so ciální zařízení, TV sat., telefon.
K dispozici ostatní typologie apartmánů.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8116.html
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HOTEL ARISCH SKIPAS
V CENĚ

**** APRICA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Aprica, centrum - 100 m, skiareál Aprica -
250 m, skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, spol.místnost s TV, restaurace,
dětský koutek, wi-fi, lyžárna, výtah, vyhrazené
parkoviště, garážová stání za popl., sauna, pára,
relaxační koutek s lehátky. Hotelová kuchyně
oceněná hvězdičkou Michelin.

UBYTOVÁNÍ
Standard s možností 1 přistýlky - 18 m² - pokoj
s manž. postelí a případně 1 sam.lůžkem,
soc.zař., zpravidla balkon, TV, telefon, fén, tre-
zor, Wi-Fi.

Superior 2/3 - 22 m² - prostornější pokoj s man-
želskou postelí a případně 1 samostatným lůž-
kem, sociální zařízení, TV, telefon, fén, trezor,
Wi-Fi, minibar, balkon

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3
teplých předkrmů a 3 až 4 hlavních jídel se 2 pří-
lohami, salátový bufet, servírovaný dezert či
ovoce, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7351.html

1

Menší středisko ležící 35 km od stejnojmen-
ného průsmyku s dlouholetou lyžařskou tra-
dicí (v 70. a 80. letech patřilo mezi absolutní
špičku). Po znovuotevření areálu Baradello se
nabídka rozšířila o 2 moderní 4sedačkové la-
novky a dalších 15 km sjezdových tratí. 
Terény: Pestrá paleta všech typů tratí od ná-
ročných černých, na kterých v minulosti

 trénovala italská reprezentace, přes kvalitní
červené, rozložené v rámci celého areálu, až
po širokou nabídku pro nejmenší lyžaře
(včetně pojízdných koberců) na úpatí kopce,
uspokojí všechny typy lyžařů. Ochuzeni se
mohou cítit jen milovníci lyžování ve volných
terénech a freestyle snowboardingu.
Nezanedbatelnou výhodou je vzájemná pro-
pojenost celého areálu a jeho dosažitelnost
pěšky z většiny ubytovacích kapacit. 
Après ski: Po celodenním lyžování přijde
vhod návštěva městského bazénu nebo pro-
cházka starobylým centrem městečka zakon-
čená v některé z místních restaurací, barů či
diskoték. 

Tipy skipasů: Aprica - platí pro areál Aprica.
Valadiski - platí pro skiareál Aprica a navíc
2 dny lyžování v areálu Tonale/Ponte di Legno
(pro skipas od 6 dnů). 
Výhody: Lyžařské terény vhodné pro
všechny typy lyžařů včetně těch nejmenších,
stále se zvyšující procento umělého zasněžo-
vání zajišťující dobré sněhové podmínky
zpravidla až do druhé poloviny dubna, po-
loha všech ubytovacích kapacit v pěším do-
sahu skiareálu. 
Nevýhody: Menší úhrn celkové délky sjez-
dových tratí, nižší nadmořská výška, téměř
nulové volné terény, velké množství vleků
v poměru k sedačkovým lanovkám.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 24 km Poma 12
Červené 16 km Sedačka 7
Černé 6 km Kabina 2
Celkem 46 km 21
Běžecké tratě 14 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 725 km

Brno 870 km

3
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HOTEL DERBY SKIPAS
V CENĚDÍTĚ

ZDARMA

Pobyt pro

*** APRICA

Zájezdy: 6, 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: polopenze

POLOHA
Aprica, centrum - 150 m, skiareál Aprica - 80 m,
skibus - 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, bar, společenská místnost s TV, restau-
race, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
wi-fi připojení k internetu, lyžárna, výtah, veřejné
parkování, za poplatek: vířivka, sauna, pára.

UBYTOVÁNÍ
Standard pokoj - možnost až 2 přistýlek (for-
mou pevného lůžka, přistýlky nebo skříňové či
mimoúrovňové palandy)TV, telefon, fén, trezor,
wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička,
z 50 % balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 2 tep-
lých předkrmů a 2 hlavních jídel se 2 přílohami,
salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce, ná-
poje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8299.html

RESIDENCE STOFOL SKIPAS
V CENĚ

*** APRICA

Zájezdy: 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Aprica, centrum - 1 km, skiareál Aprica - 100 m,
skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce (v provozu jen ve vypsaných hodinách),
wi-fi připojení k internetu za poplatek, ús-
chovna lyží, výtah, veřejné parkování, garážová
stání za poplatek; v rámci budovy Stofol je i res-
taurace, pizzerie a bar otevřený v závislosti na
sezóně.

UBYTOVÁNÍ
Mono 3 - 24 m² - obývací pokoj s kuch. koutem,
TV, rozkl. gaučem pro 2 osoby a skříňovým
rozkl. lůžkem pro 1 osobu, soc. zařízení, balkon.

Bilo 4 - 30 m² - 1 ložnice se 2 sam. lůžky, TV, obý-
vací pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro
2 osoby, soc. zařízení, balkon. Trilo 7 - 50 m²/
typ A - 1. podlaží apartmánu: 1 ložnice se 2 sam.
lůžky, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkl.
gaučem pro 2 osoby, TV, soc. zařízení, balkon;
2. podlaží apartmánu: 1 ložnice s manž. postelí
a skříňovým rozkl. lůžkem pro 1 osobu, soc. za-
řízení (jen umyvadlo a WC), balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,861.html

RESIDENCE BAITONE SKIPAS
V CENĚ

*** APRICA

Zájezdy: 7, 8, 9 dní | 10 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Aprica, centrum - 150 m, skiareál Aprica - 50 m,
skibus - 10 m

VYBAVENÍ
Lyžárna, vyhrazené parkoviště.

UBYTOVÁNÍ
Bilo 4 - 55 m² - 1 ložnice s manž. postelí, obývací
pokoj s kuch. koutem a rozkl. gaučem pro 2 (možno
i typ "šuplík"), soc. zař., TV, zpravidla balkon. 
Trilo 6 - 70 m² - 1 ložnice s manž. postelí, 1 ložnice se
2 sam. lůžky, obývací pokoj s rozkl. gaučem pro 2,
malá sam. kuchyňka, soc. zař., TV, zpravidla balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,656.html
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HOTEL & RESIDENCE GERSTGRAS SKIPAS
V CENĚ

*** MASO CORTO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Maso Corto, centrum - 3,3 km, skiareál Senales
- 3,3 km, skibus - 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace s pecí, taverna, společen-
ská místnost, sluneční terasa, dětský koutek,
Wi-Fi ve většině společných prostor, hotelový
trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vy-
hrazené parkoviště, hotelový skibus. Bazén
10 x 5 m, vířivka až pro 6 osob, malá posilovna,
2x dráha pro italskou obdobu bowlingu za
popl., biliár, stolní tenis, stolní fotbal, pro osoby
od 14 let finská sauna, biosauna a pára.

UBYTOVÁNÍ
Hotel: Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 sam.
lůžky či manž. postelí a případně 1 či 2 dalšími
sam. lůžky či 1 či 2 přistýlkami či rozkl. gaučem
pro 1 či 2 osoby či rozkl. křeslem na lůžko pro
1 osobu, soc. zařízení se sprchou či vanou, TV
sat., telefon, fén, kávovar a Wi-Fi, jednolůžkové

pokoje s terasou, dvoulůžkové pokoje s balko-
nem. Bilo 4 - 37 až 45 m² - 1 ložnice s manž. po-
stelí, obývací pokoj s kuch. koutem a rozkl.
gaučem pro 2 osoby, soc. zařízení, TV sat., tele-
fon, fén, kávovar a Wi-Fi, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů.
Večeře - servírované menu s výběrem ze 3 tep-
lých předkrmů, 2 hlavních jídel a 2 příloh, serví-
rovaný dezert, menší salátový bufet, ovoce
a sýry formou bufetu, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8422.html

1

Na jihotyrolské straně Ötztalských Alp se na
samém konci údolí Schnalstal najdeme malý
vysokohorský lyžařský areál s třítisícovým le-
dovcem a malou hotelovou vesničkou přímo
na svém úpatí. Kromě širokých, lehkých
i středně strmých ledovcových lyžařských dál-
nic můžeme vyzkoušet i výborné červené
a hlavně liduprázdné sjezdovky. Kuriozitou
oblasti je nejvýše položený horský hotel
v Alpách, Berghotel Grawand.
Terény: 35 km perfektně upravených tratí Val
Senales láká k návštěvě tohoto ledovcového
areálu. Visutou kabinou z městečka Maso
Corto se do sférické výšky 3.212 m n. m. do-
staneme za pouhých 6 minut a díky ledovci
a závratné nadmořské výšce jsou zde stabilní
lyžařské podmínky téměř po celý rok.
Nejzajímavěší a nejatraktivnější je 8 km

dlouhý Schmugglerabfahrt neboli „pašerácký
sjezd“ vedoucí až do údolí. Méně zdatní lyžaři
ocení šiiroké červené a modré pisty. 
Après ski: Pro pobavení dětí i dopělých zde
byla postavena 3,3 km dlouhá sáňkařská
dráha, pro vyznavače běhu na lyžích je tu
každodenně upravována pětikilometrová
trať Hochjoch na ledovci i níže položený
dvoukilometrový okruh Lazaun. Atraktivní
výlety na sněžnicích a i procházky mířící
k místní zajímavosti v podobě ledovcové jes-
kyně se zastávkami v útulných horských cha-
tách vybízejících k odpočinku, posezení
i ochutnání místní tyrolské kuchyně vedou
k poznání místních zvyků a tradic. Val
Senales je známo též díky události z roku
1991, kdy zde bylo náhodně turisty nalezená
více než 5 tisíc let stará mumie pravěkého

člověka „Ötziho“, dnes uloženého v muzeu
v Bolzanu.
Typy skipasů: Val Senales platí pro celý skia-
reál Val Senales Ortler Skiarena platí navíc pro
všech 15 dalších skiareálů oblasti Ortler
Skiarena, tedy pro Rosskopf / Monte Cavallo,
Ladurns, Corno del Renon, Merano 2000,
Monte S. Vigilio, Val d’Ultimo / Schwemmalm,
Plan, Reinswald, Trafoi, Solda, Watles, Malga
San Valentino, Maseben, Belpiano a švýcarský
skiareál Minschuns; z důvodu značných vzdá-
leností mezi jednotlivými skiareály není zpro-
středkováván CK.
Výhody: Jeden z mála italských ledovcových
areálů, který je známý i našim lyžařům.
Nevýhody: se svými 35 km sjezdových tratí
spíše menší skiareál.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 11 km Poma 4
Červené 9 km Sedačka 7
Černé 15 km Kabina 1
Celkem 35 km 12
Běžecké tratě 7 km
Snowpark 1x
Vzdálenost z ČR: Praha 740 km

Brno 800 km
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BLU HOTELS SENALES SKIPAS
V CENĚ

*** MASO CORTO

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Maso Corto, centrum - 80 m, skiareál Senales - 100 m.

VYBAVENÍ
Komplex skládající se ze 2 shodných a vzájemně
propojených hotelových částí Cristal a Zirm, re-
cepce, lobby, wi-fi, 2x restaurace, 2x bar, minik-
lub (od 4 do 12 let), animační programy, lyžárna,
výtah, parkoviště (počet míst omezen), gará-
žová stání za popl., půjčovna a servis lyžařského
vybavení, bazén, relaxační centrum pro osoby
starší 16 let a pa popl.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3/4 - 16 až 18 m² - pokoj s manžel-
skou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, nově

 zrenovované sociální zařízení zpravidla se spr-
chou, TV, fén, trezor, wi-fi, zřídka balkon.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně studených nápojů (ovocné šťávy, mléko,
voda), teplé nápoje (z automatu).
Večeře - formou bufetu studených či teplých
předkrmů, polévek, hlavních jídel s přílohou, sa-
látů a dezertů, nápoje za poplatek; 1x týdně ty-
picky místní večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7444.html

HOTEL GRAWAND SKIPAS
V CENĚ

*** MASO CORTO

Zájezdy: 8, 11, 12, 15 dní Strava: polopenze

POLOHA
Maso Corto, centrum - 2,2 km, skiareál Senales - 0m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace , bar, sluneční terasa
s lehátky, wi-fi ve většině společných prostor,
 lyžárna, výtah, garážová stání u nástupní sta-
nice lanovky v Maso Corto zdarma, sauna, pára,
malá posilovna, stolní tenis, stolní fotbal.

UBYTOVÁNÍ
Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či
2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším sa-
mostatným lůžkem či rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení zpravidla se sprchou,
TV sat., telefon, fén (na vyžádání), trezor, wi-fi.

Standard 2 VP - zrenovovaný pokoj v alpském
stylu a s panoramatickým výhledem s manžel-
skou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení zpravidla se sprchou, TV sat., telefon,
fén (na vyžádání), trezor, wi-fi.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů.
Večeře - formou bufetu teplých předkrmů,
hlavních jídel s přílohou, salátů, dezertů
a ovoce, nápoje za poplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7447.html

TOP RESIDENCE KURZ SKIPAS
V CENĚ

*** MASO CORTO

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Maso Corto, centrum - 80 m, skiareál Senales -
100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, wi-fi, spol.místnost s TV, miniklub
(od 4 do 10 let), animační program ÖtziLino, uví-
tací přípitek (jen při týdenních pobytech), lyžárna,
2x výtah, parkoviště, garážová stání za popl., půj-
čovna a servis lyžařského vybavení, lyžařská
škola, bazén 25 x 10 m s lehátky, relaxační cent-
rum za popl. a pro osoby starší 14 let a pouze
v termínech 10.12. - 17.12. a 23.12. - 08.04.

UBYTOVÁNÍ
Mono 3 - 26 až 32 m² - obývací pokoj se skříňo-
vou manž.postelí a rozkl.gaučem pro 1, předsíň

s kuch.koutem, soc.zař., TV sat., telefon, fén (na
vyžádání), kávovar, zřídka balkon.
Bilo 4 - 30 až 35 m² - obývací pokoj se skříňovou
manž. postelí, předsíň s palandou oddělená
 zašupovacími dveřmi, kuch. kout v rámci obý-
vacího pokoje či předsíně, soc. zař., TV sat., te-
lefon, fén (na vyžádání), kávovar, zřídka balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7445.html
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Rakouské lyžařské oblasti jsou velmi různorodé:
romantické vesničky pro rodiny s dětmi se střídají
s životem pulzujícími zimními středisky, která vy-
hledávají jak vášniví sportovci, tak i  noční
 flamendři. Jsou zde oblasti s mírnými kopci a klid-
nou atmosférou plnou pohody, jsou zde však i im-
pozantní oblasti na ledovcích pro velmi náročné
lyžaře a  snowboardisty, kteří milují sportovní
výzvy a chtějí si navíc prodloužit zimní sezonu až
do pozdního jara. V podstatě je to ale úplně jedno,
na jakém stupni lyžařského vývoje se zrovna na-
cházíte: zimní Rakousko má připravenu pro kaž-
dého individuální a na míru střiženou nabídku. 
Co je však naprosto nedílnou součástí lyžařského
dne v rakouských Alpách? Určitě to víte. Vždyť se
na to tolik těšíte. Nu ano, návštěva horské chaty!
Je to další „šťastný“ okamžik, když se takový hla-
dový lyžník s rozpálenými tvářemi vřítí do útulné
jizby, do nosu jej uhodí libá vůně pečeně či jiné
domácí lahůdky a ode všech přítomných se mu
dostane příjemného uvítání. Neboť vězte, že zde
vládne naprosto specifická atmosféra.

INFORMACE: 
Špičkové lyžařské oblasti
Nejlepší lyžařské oblasti v Rakousku pro zdatné
lyžaře a  snowboardisty – a  také pro všechny
ostatní milovníky zimy a zimních aktivit. 

Ötztal, Tyrolsko
1377–3250 m n. m.
Údolí Ötztal je mimořádně krásná a velmi oblí-
bená oblast zimních sportů v Rakousku. Moderní
kabinové lanovky dopravují zimní sportovce na
hned tři třítisícovky: Gaislach kogel, Tiefenbach -
kogel a Schwarze Schneid. U horních stanic lano-
vek jsou pak umístěny vyhlídkové plošiny, odkud
se otevírá fantastický výhled na Alpy.
Nejznámějším střediskem v Ötztalu je bezpochyby
Sölden, který patří mezi nejatraktivnější v Evropě.
Je to místo, kde se žije naplno ve dne i v noci. 
Provoz: plánovaný do konce dubna, velmi dobré
sněhové podmínky (dva ledovce). Možnost noč-
ního lyžování ve střediscích Obergurgl a Sölden. 
www.oetztal.com

Gerlitze Alpen, Korutany  
504–1911 m n. m. 
Areál Gerlitze Alpen v blízkosti Villachu a jezera
Ossiach  je vhodný pro rodiny s dětmi. Středisko
nabízí 46 km sjezdovek a 15 lanovek. Oblast je
známá největším počtem slunečních dnů. 
Provoz: od poloviny prosince do poloviny
března.
www.gerlitzen.com 

Salcburský Sportovní Svět, Salcbursko
850 m n. m. (Wagrain)–2700 m n. m.
(Kreuzkogel Sportgastein)
Salcburský sportovní svět je součástí obrov-
ského lyžařského prostoru, který zahrnuje více
než 760 kilometrů sjezdových tratí. Skipas platí
v celé velkoplošné oblasti Ski amadé, k níž se
řadí Salcburský sportovní svět, Schladming-
Dachstein, Hochkönig, Grossarltal a Gastein.
Provoz: plánovaný přes Velikonoce. Noční lyžo-
vání: Flachau, Schladming, Hochkönig. 
www.salzburgersportwelt.com

RAKOUSKO
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BÝT NEBI O KOUSEK BLÍŽE
Je to opojení z prostoru bez hranic, když stojíte nahoře na sjezdovce a před vámi se rozkládá velkolepé horské panorama. Je to opojení
z rychlosti, když kroužíte pravidelné oblouky a za vámi se zvedají oblaka prachového sněhu. To se ani nedá popsat, to se musí prožít!
Lyžování v Rakousku je synonymem radosti ze života. Ať jde o komfortní kabinovou lanovku, která vás dopraví až na ledovec, nebo
vyhřívaná sedačková lanovka, která se vznáší ztichlým hluboce zasněženým lesem. Člověk se už ani nemůže dočkat, až se na vrcholu
poprvé odpíchne a začne tančit svůj lyžařský valčík na perfektně upraveném svahu.
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Schladming/Dachstein, Štýrsko
745–2700 m n. m.
Životem pulzující středisko zimních sportů, ob-
klopené impozantním věncem hor. Hosté mají
k dispozici fantastickou infrastrukturu – také
díky MS v  alpském lyžování uspořádaném
v roce 2013. Soustava lanovek, která vede přes
4 horské vrcholy, spojuje lyžařské oblasti
Reiteralm, Hochwurzen, Planai a  Hauser
Kaibling. Každoroční vrcholnou sportovní udá-
lostí je noční slalom mužů v rámci Světového
poháru. V  tento den proudí do Schladmingu
davy  nadšených diváků, aby povzbudily své fa-
vority. Jedno je jisté: kdo zvítězí ve
Schladmingu, stává se lyžařskou legendou na
věky věků. 
Provoz: plánovaný v  každém případě přes
Velikonoce. Skvěle vysněžené svahy. Noční ly-
žování – specialita Schladmingu. 
www.schladming.at

Saalbach-Hinterglemm-Leogang, Salcbursko 
1000–2100 m n. m.
Čísla hovoří sama za sebe: 200 km sjezdových
tratí, 55 lanovek a  vleků, téměř 50 horských
chat na okrajích sjezdovek a 21 km upravených
běžeckých tras. A  dále pak snowboardové
parky, sáňkařské dráhy, trasy pro výlety na
sněžnicích nebo tratě, které snímají každého
sportovce prostřednictvím kamer, co má za ná-
sledek, že každý získává své vlastní lyžařské
video. 

Provoz: plánovaný přes Velikonoce. Noční lyžo-
vání: osvětlená sjezdovka otevřená do
21.30 hod. 
www.skicircus.at

SLUNCE, JARO, LYŽOVÁNÍ 
Lyžování v záři teplého sluníčka a při příjem-
ných teplotách až do skutečně pozdního jara.
Tyto požadavky splňují některé speciální lyžař-
ské oblasti. 

Ledovec Hintertux, Tyrolsko
1500 m n. m. (dolní stanice lanovky) až 
3250 m n. m. (Zmrzlá stěna)
Hintertuxský ledovec je všech ledovců král.
Věčným sněhem jsou pokryty svahy několika
třítisícovek a lanovky vedou až do nadmořské
výšky 3250 m (panoramatická terasa). Jediná ra-
kouská oblast s celoročním lyžováním je syno-
nymem nejvyšších požitků z krásného lyžování
na 59  km sjezdovek s  přírodním sněhem
a 12 km dlouhým sjezdem do údolí v Zillertal.
Přírodní ledový palác v  nadmořské výšce
3200 m a jeskyně Spannagelhöhle jsou atrak-
tivním rámcovým programem.
Provoz: celoročně. 
www.tux.at

Stubai, Tyrolsko
960–3210 m n. m.
Největší rakouská lyžařská oblast na ledovci uspo-
kojí i  toho nejnáročnějšího zimního sportovce.

Je to fascinující místo s nádhernými sjezdovkami:
na ledovci 62 km a v celé oblasti pak 110 km.
Velkým hitem je vyhlídková plošina TOP OF
TYROL v nadmořské výšce 3210 m, z níž se ote-
vírá 360° panoramatický výhled na Alpy. Zimní
sportovci zde mají k dispozici svahy s hlubokým
sněhem, snowboardový park, sáňkařskou dráhu,
ledové lezecké stěny, exkluzivní restauraci
Schaufelspitz nebo létání na padákovém kluzáku. 
Provoz: do června. Noční lyžování ve středisku
Milders. 
www.stubai.at

Kitzbühelské Alpy, Tyrolsko 
800–2000 m n. m.
Kitzbühel je velký pojem mezi lyžaři z celého
světa. Toto mondénní lyžařské středisko, které
si přesto zachovalo svůj původní charakter idy-
lické horské vesničky, má mnoho co nabídnout:
nádherné horské panorama, malebná údolíčka,
starobylé horské chaty, tyrolský „lifestyle“, pří-
jemné hostitele a samozřejmě fantastické lyžař-
ské zážitky na 170 km sjezdových tratí v oblasti
Kitzbühel-Kirchberg. Když se zde v lednu pořá-
dají vrcholné soutěže FIS v alpském lyžování,
k nimž patří super obří slalom, sjezd a slalom,
upírají se zraky celého světa na toto středisko.
Sjezd na Hahnenkammu je jedním z nejnároč-
nějších na naší planetě.  
Provoz: do konce dubna, výborné sněhové
podmínky. Noční lyžování na hoře Gaisberg.
www.kitzalps.com

RAKOUSKO
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Jedna z nejvyšších částí rakouských Alp. Délka
celého údolí Ötztalu  dosahuje úctyhodných še-
desáti kilometrů. Údolí díky své nadmořské
výšce dává sněhovou jistotu i v předvánočních
a jarních termínech. Celá oblast je rozdělena do
tří částí: Hoch-Ötz, Ötztal Arena a Ski arena
Gurgl. V Ötztal Areně se jako v jediné ledovcové
oblasti na světě nachází moderní Euro-Test-
Centrum, kde testují své produkty přední vý-
robci lyžařského vybavení.
Terény: Velmi zajímavou, možná i nejlepší částí
Söldenu, je oblast Hochsölden, kde se pro pokro-
čilejší lyžaře naskýtá možnost skutečného zážitku
v podobě sjezdu ze sedla Rotkogelu. Velkým lá-
kadlem je túra BIG 3 Rallye, 50 km dlouhá zna-
čená trasa spojující tři třitisícové vrcholy. Pro
náročné lyžaře je zde k dispozici ze začátku strmý
sjezd z Hainbachjochu, který se v nižších polo-
hách mění v rychlostní trať. Sjezdovky v Ötzu jsou
určeny především začátečníkům a rodinám

s  dětmi, jedinou černou sjezdovku najdeme
v  těsné blízkosti lanovky Mohrenkopfbahn.
Kromě lyžování na dobře upravovaných
 sjezdovkách si můžete vyzkoušet také nepře-
berné možnosti sjezdu volným terénem. Pro mi-
lovníky tohoto způsobu lyžování doporučujeme
navštívit proslulou horolezeckou vesničku Vent.
Na místě je pouhých 15 km upravených tratí, zato
se zde naskýtá možnost lyžování v  hlubokém
sněhu v nadmořské výšce 1 950-2 680 m. Dva
parky pro snowboardisty. V celém údolí nezůsta-
nou opomenuti ani běžkaři, kteří zde mohou na-
lézt 100 km upravených běžeckých tras.
Après ski: Bary, restaurace, diskotéky, kluby,
obchody, noční lyžování a další sportovní i ne-
sportovní aktivity. Atraktivní Freizeit Arena –
vodní svět v Söldenu.
Skipas: Skipas Sölden platí na všech vlecích
střediska Ötztal Arena. Superskipas Hoch-Ötz-
Kühtai-Sölden platí v uvedených střediscích na

3 dny (v Söldenu omezení na 1 den) nebo na
6 dní (v Söldenu omezení na 2 dny). 
Výhody: Možnost celoročního lyžování na le-
dovci, dokonale upravené sjezdovky, lyžování ve
volném terénu, bohatě vybavené snowparky,
termální lázně Aqua Dome.
Nevýhody: Vyšší cenová náročnost, vysoká ná-
vštěvnost, absence společného skipasu pro
všechna střediska.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 69 km Poma 22
Červené 51 km Sedačka 37
Černé 28 km Kabina 11
Celkem 148 km 70
Běžecké tratě 15 km
Vzdálenost z ČR: Praha 570 km

Brno 650 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Hochötz: přírodní překážková
dráha
Snowpark Obergurgl - Hochgurgl: Halfpipe
120 m
Snowpark „BASE“ (Gigijoch): Halfpipe 70 m,
Boardercross, Kickers, Corners, Rails a odpo-
činkový prostor „Chill-Area“

HOTEL HABICHERHOF DÍTĚ
ZDARMA

**** OETZ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v centru Oetzu. V blízkosti ho-
telu obchody a restaurace. Zastávka skibusu
cca 200 metrů.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, výtah, bar, lyžárna. V ho-
telu najdete bazén, saunu či infrakabinu, vše
v ceně pobytu. Solarium a beauty salon za po-
platek. Parking u hotelu. 

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  možností přistýlky,
s vlastním příslušenstvím jsou vybaveny telefo-
nem, fénem, kabelovou TV a trezorem. Některé
pokoje s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Odpolední snack. Večeře
formou menu s možností výběru. Silvestrovská
večeře již v ceně pobytu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,389.html
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AKTIVHOTEL WALDHOF
*** OETZ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází asi 900 m od centra střediska
a  asi 600  m od nástupní stanice lanovky na
Acherkogel. Zastávka skibusu se nachází blízko
hotelu (směr Sölden).  

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, výtah, internet, dětský
koutek, zimní zahrada, wellness - bazén, fitness,
sauna, vířivka, masáže, parní komora, solárium,
kosmetické procedury (za poplatek), parkoviště
(zdarma) a garáž (za poplatek).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje a  pokoje typu Junior
Suite s možností až dvou přistýlek s vlastním
příslušenstvím jsou vybaveny vysoušečem
vlasů, TV, telefonem, trezorem, internetem
a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu. Večeře o  4 chodech
s výběrem z 4 hlavních jídel. 1x týdně tématická
večeře, 1x týdně gala večeře, 1x týdně italský
večer.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,388.html

HOTEL REGINA DÍTĚ
ZDARMA

***** SÖLDEN

Zájezdy: 5 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je umístěný v těsné blízkosti stanice la-
novky Glaislachkogelbahn v centru střediska.
Veřejný bazén 500 m, obchody v blízkosti, za-
stávka skibusu před hotelem.

VYBAVENÍ
Recepce, výtah, garáž zdarma, restaurant a la
carte, WLAN za poplatek. Welness (pro děti od
16 let): bazén, sauna, solná jeskyně.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
s vlastním příslušenstvím, balkonem či terasou,
kabelovou TV, WLAN za poplatek, safe zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze: snídaňový bufet, odpolední bufet
s moučníky od 16 do 17 hod, večeře - čtyřcho-
dové menu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8232.html
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PENSION SÖLDENKOGL DÍTĚ
ZDARMA

*** SÖLDEN

Zájezdy: 8 dní Strava: snídaně

POLOHA
Rodinný penzion je situován v klidné části 800
m od centra Söldenu. Zastávka skibusu před
penzionem.750 m od nástupní stanice lanovky
Giggi-Joch.

VYBAVENÍ
Společenská místnost s TV, WI-FI za poplatek
7 €/týden, platba na místě, parkování u penzi-
onu zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, vysoušečem
vlasů, radiem s CD přehrávačem, SAT-TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7204.html

PENSION BERGSEE
*** SÖLDEN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Tento útulný penzion se nachází na okraji stře-
diska Sölden. Sölden je velmi oblíbené středisko
jak pro lyžaře, tak pro snowboardisty, super-
market nedaleko, zastávka skibusu 50 m, ledo-
vec Sölden 9 km, 500 m od nástupní stanice
lanovky Gaislachkogelbahn.

VYBAVENÍ
Společenská, jídelní místnost s kachlovými
kamny, WI-FI zdarma, lyžárna, možnost zapůj-
čení vysoušečů na přeskáče, parkování u ob-
jektu zdarma, denně volný vstup do
volnočasové arény v Söldenu s vnitřním bazé-
nem a saunou. Otevírací doba od 11:00-20:00.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností 2 přistýlek jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, radio, kabe-
lová televize, většina má balkon či terasu.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7247.html
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HOTEL ERHART DÍTĚ
ZDARMA

**** SÖLDEN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v centru střediska, 300 metrů
od nástupní stanice lanovky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek (pro děti max. do 14 let) jsou vybaveny
 vlastním příslušenstvím, vysoušečem vlasů,
 telefonem, kabelovou televizí, trezorem a bal-
konem. WIFI za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, 4chodová večeře, salátový
bufet. Jednou týdně italský nebo asijský večer.
Welcome drink ve vinném sklepě.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,635.html

HOTEL ALM-FERIENCLUB SILBERTAL
**** SÖLDEN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Moderní hotel s několika chatkami okolo se na-
chází 7 km od Söldenu, 50 m od vlastního spo-
jovacího vleku.

VYBAVENÍ
K dispozici je recepce, internetový koutek za po-
platek, lyžárna se sušáky na lyžařské boty, par-
kování zdarma, à la carte restaurace, sluneční
terasa, lehátka zdarma, kino, sauna, koupel Hot
Pot - venkovní koupací sud s otevřeným ohněm
a venkovní sněhová vana, masáže a solárium za
poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny SAT-TV, radio, WI-FI zdarma, tre-
zor zdarma, vlastní sociální zařízení s vysouše-
čem vlasů, terasa či balkon.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, Bufetová snídaně, večeře výběrem
z menu o 5 chodech.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7238.html
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RAKOUSKO | TYROLSKO | STUBAITAL | 1 000 - 3 150 m n. m.

800 112 112124

Stubaital se řadí mezi nejkrásnější  horská údolí
Tyrolska a je největší oblastí s celoročním lyžo-
váním v Rakousku s proslulým ledovcem s vy-
sokou  kvalitou tratí. 

Terény: Celá oblast je rozdělena do 4 hlavních
lyžařských středisek, z nichž největší je Stubaier
Gletscher, mezi ty menší, ale stejně kvalitní
patří Serles, Schlick 2000 a Elfer. Doporučit mů-
žeme 10 km dlouhý sjezd z vrcholu ledovce až
dolů do údolí, zvaný Wilde Grube. Kvalitně
upravované sjezdovky jsou vhodné jak pro za-
čátečníky, tak pro pokročilé lyžaře. Na své si
zde přijdou i adrenalinoví lyžaři, na které zde
čeká např. tříkilometrový sjezd Talabfahrt
s převýšením 1080 metrů nebo sjezd Fernau
Mauer s délkou 4 km a převýšením 700 metrů.
Opomenuti v této oblasti nezůstávají ani

 snowboardisté, kteří mohou využít jeden
z mnoha funparků. Na příznivce bílé stopy čeká
přes 108 kilometrů běžeckých tratí. 
Après ski: Restaurace, diskotéky. Ve střediscích
Neustift a Fulpmes kryté bazény, vstupné
v ceně skipasu na celou oblast.
Skipas: Skipas Schlick 2000, Elfer a Serles platí
vždy pro daný skiareál. Skipas Stubaier
Gletscherbahn platí pro ledovec a od 3 dnů také
pro skiareál Elfer. Skipas Stubaier Superskipas
platí pro celou oblast, platí od 4 dnů a zahrnuje
též volný vstup do  bazénů. 
Výhody: Malá vzdálenost z ČR, vhodné pro ro-
diny s dětmi, dobré sněhové podmínky i na
okrajích sezóny, možnost celoročního lyžování
na ledovci, moderní a rychlá přepravní zařízení,
dobře vybavené snowparky.
Nevýhody: Vyšší cenová náročnost  ubytování
i ostatních služeb, málo obtížných tratí, vzájemná
nepropojenost jednotlivých areálů na lyžích.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 23 59 km Poma 23
Červené 18 45 km Sedačka 9
Černé 7 46 km Kabina 10
Celkem 48 150 km 42
Běžecké tratě 130 km
Vzdálenost z ČR: Praha 570 km

Brno 610 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Schlick 2000: Přírodní 200 m trasa
„Ride Jumps Run“ se žlaby, skalkami a skoky.
Dále Quarterpipe, Halfpipe, Boarder cross
a další skoky. Vše u sjezdovky Sennjoch.
Snowpark „Stubai Gletscher“: Tables
a Halfpipe 80 m

1
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HOTEL MONTANA 4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** TELFES

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel je umístěný v centru Telfesu, ob-
chod se zákl. potravinami v místě, další ob-
chody v Fulmpesu 1 km, veřejný bazén 500 m
vlek Fulmpes 1 km, lyžařský areál Stubaitales
Glasier Neustift 20 km, zastávka skibusu 50 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, zimní zahrada, WLAN zdarma,
lyžárna, výtah, parking zdarma, snídárna, res-
taurace, bar, café.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, se
sprchou, WC, vysoušečem vlasů, balkónem/te-
rasou, kabelovou TV, WLAN zdarma. Župany
a pantofle za poplatek na místě.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaňový bufet, čtyřchodová ve-
čeře s možností výběru hlavního chodu, salá-
tový bar. Odpolední čaj a zákusek. Uvítací
přípitek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8231.html

1



RAKOUSKO | TYROLSKO | ZILLERTAL | 550–3 250 m n. m.

800 112 112126

Zillertalské údolí, které se nachází v Tyrolsku
jižně od Jenbachu, je jednou z nejvýznamněj-
ších lyžařských oblastí Rakouska, jednotlivá
střediska jsou propojena skibusy a nabízejí cel-
kem přes 600 km sjezdovek. 
Terény: Celou lyžařskou oblast můžeme rozdě-
lit do tří hlavních částí: Fügen/Hochfügen/
 Kaltenbach/Zell, Mayrhofen/Finkenberg a Hin-
tertux. Prvním z větších středisek je  bezesporu
Fügen, který nabízí upravené sjezdovky jak za-
čátečníkům a mírně pokročilým, tak lyžařským
nadšencům. Dalším vyhledávaným místem,

nejen díky výborným sněhovým podmínkám, je
o tisíc metrů výše položený Hochfügen. Nad
Kaltenbachem příznivce carvingu naladí velká
nabídka sjezdovek a největší kapacita vleků.
Mayrhofen a Finkenberg láká na nekonečné
množství svahů upravených pro snowboarding
i carving, hluboký prašan i bohatou nabídkou
après ski. Absolutní špičkou je oblast  Hintertux,
která nabízí upravené lyžařské  terény pro
všechny kategorie lyžařů a nejlepší sněhové
podmínky v celém Rakousku. 
Après ski: Vodní areály v Aschau a Mayrhofenu,
tenisové a squashové haly, res taurace, bary. 
Skipas: Skipas Zillertaler Super platí na všech la-
novkách a vlecích 11 středisek Zillertalu. Tento
skipas existuje pouze na 4 a více dní, skipas do 3
dnů platí vždy pouze na středisko, kde je skipas
zakoupen. Skipasy Spieljoch, Hochzillertal -
/Hochfügen, Zillertal Arena, Zillertal 3000
a Hintertux Gletscher platí vždy pro daný skiareál. 
Výhody: Vynikající sněhové podmínky, střediska

propojená skibusy a železniční tratí, největší lyžař-
ská oblast Evropy,  ideál ní sjezdovky pro všechny
kategorie lyžařů, bohatá nabídka dokonale vyba-
vených snowparků, moderní a rychlá přepravní
zařízení, nepřeberné množství après ski. 
Nevýhody: Vysoká návštěvnost, na okrajích se-
zóny nižší procento uměle zasněžovaných tratí,
cenová náročnost ubytování, větší vzdálenost
ubytovacích kapacit od sjezdovek.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 77 168 km Poma 81
Červené 114 389 km Sedačka 66
Černé 22 79 km Kabina 27
Celkem 213 363 km 174
Běžecké tratě 200 km
Vzdálenost z ČR: Praha 520 km

Brno 540 km

3
2

Celoroční 
lyžování

na ledovci

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark (Mayrhofen - Penken): Halfpipe,
„3 Big Jumps“, Rails, Tables, Wallride, prostor pro
začátečníky a odpočinkový prostor „Chill-Out“
Snowpark Hintertux: Halfpipe 110 m, Tables,
a další skoky
Snowpark Hochzillertal: Halfpipe 110 m,
Tables, Slides, Rail a další skoky
Snowpark Spieljoch: Halfpipe
Snowpark „Boarder Town“ (Gerlos): Boarder -
cross, Halfpipe

HOTEL HUBERTUS DÍTĚ
ZDARMA

*** FÜGENBERG

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží ve Fügenu cestě na Hochfügen, cent-
rum střediska asi 1,5 km, ski areál Spieljochbahn
asi 750 metrů od objektu.

VYBAVENÍ
Recepce, snídárna, restaurace, bar, terasa, tele-
vizní místnost, zdarma WIFI, lyžárna, výtah, bez-
platné parkoviště. Fittness a dětský koutek.
Solarium, beauty salon a masáže za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky.
Sprcha/WC, fén, župan za poplatek. Terasa
nebo balkon. K dispozici pokoje s palandou pro
děti.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze: Welcome drink, bufetová snídaně,
odpolední zákusek od 16:00-17:00. Večeře
o 4 chodech.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7254.html

1
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HOTEL ELISABETH DÍTĚ
ZDARMA

**** FÜGEN

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží cca 300 metrů od centra Fügenu,
500 metrů od Therme Fügen. Nejbližší sjez-
dovka Spieljoch 100 metrů od objektu.

VYBAVENÍ
Recepce, hala s lobby, bar, snídárna, restaurace,
čítárna, výtah, lyžárna. Parking u objekty
zdarma. WiFi v restauraci zdarma. Wellness: fin-
ská sauna, samarium, infrasauna, relaxační
místnost, Juice-bar. Masáže a solárium za po-
platek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky a pří-
slušenstvím. Sprcha/vana/WC, fén, telefon, SAT
TV a sejf.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Odpolední snack. Večeře
o čtyřech chodech, salátový bufet, 1x týdně té-
matický večer.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6330.html

HOTEL SONNE DÍTĚ
ZDARMA

*** FÜGEN

Zájezdy: 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Pěkný rodinný hotel se nachází asi 100 m od
centra Fügenu. Vzdálenost k nejbližší lanovce je
asi 1 km. Zastávka skibusu je přímo u hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, bar, výtah, terasa, sauna
a solárium. Parkování před objektem.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním pří-
slušenstvím, TV, WLAN, telefonem a trezorem.
Během roku 2017 pokoje rekonstruovány.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, welcome drink, večeře
o třech chodech výběrem z menu, salátový
bufet. Čtvrteční večery se živou hudbou.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,682.html
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RAKOUSKO | TYROLSKO | KITZBÜHEL | KIRCHBERG | 800–2 000 m n. m.

800 112 112128

Rozlehlý lyžařský areál spojující hlavní stře-
diska Aschau, Kirchberg, Kitzbühel, Aurach,
Jochberg, Pass Thurn, Mittersill a Hollers bach
leží na hranicích Tyrolska a Salzburska. Celý
areál je možné při dobrých  sněhových pod-
mínkách „prolyžovat“ od  Hollersbachu po
Kirchberg. 

Terény: Přes 240 km sjezdových tratí všech ob-
tížností je připraveno pro začátečníky, rodiny
s dětmi i milovníky obtížných sjezdovek a jízdy
ve volném terénu. Jen málokdo odolá sjezdu na
Hahnen kammu, kde se každý rok jede Světový
pohár. Neméně náročné jsou i tratě na
Pengelsteinu a Steinbergkogelu. Jedna z nejza-
jímavějších atrakcí je lyžařské  safari, systém na-
vzájem propojených lanovek a sjezdových tratí,
který umožňuje přesun sjezdařů z centra až do
nejvzdálenějších míst na hřebenech Alp s absol-
vováním 35 km sjezdů. Snowboardistům slouží
především areál na Kitzbüheler  Hornu. Přes
200 km upravených běžeckých tratí po celém
údolí vyzývá také příznivce bílé stopy. 
Après ski: Možnost nočního sáňkování, jízdy
v saních s koňským spřežením nebo metané na

ledě. Při zakoupení vícedenní permanentky na
Kitzbühel 50% sleva z ceny vstupného v krytém
bazénu v Kitzbühelu (platné v době přípravy ka-
talogu).
Skipas: Skipas Kitzbühel platí pro skiareály
Kitzbühel – Kirchberg – Reith – Aurach –
Jochberg – Pass Thurn a Kitzbüheler Horn.
Skipas Kitzbüheler Alpen platí navíc pro
 skiareály Skiwelt/Brixental, Schneewinkel,
Skiwelt Wildschönau a Alpbachtal.
Výhody: Exkluzivní středisko, závodní
 sjezdovka Hahnenkamm, propojení prostřed-
nictvím  „houpaček“ až do Hollersbachu, snow-
parky, bohatá nabídka après ski. 
Nevýhody: Vyšší cenová náročnost, ve  vysoké
sezóně fronty na vlecích, vysoká  návštěvnost.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 20 33 km Poma 5
Červené 70 102 km Sedačka 32
Černé 70 105 km Kabina 27
Celkem 160 240 km 64
Běžecké tratě 200 km
Vzdálenost z ČR: Praha 465 km

Brno 520 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Kitzbüheler Horn: Quarter pipe,
Tables a Slides.
Snowpark Gipfelstation: Halfpipe 70 m
a Boardercross 450 m.
Freeride centrum na konečné stanici lanovky
Hornköpf

3
2

LANDHOTEL VORDERGRUB 6=54=3

*** KITZBÜHEL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný rodinný hotel v tyrolském stylu leží na
klidném a slunném místě asi 1,5 km od centra
Kitzbühelu. Vzdálenost k Aquareně je asi 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby s krbem.

UBYTOVÁNÍ
Menší dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlast-
ním příslušenstvím, telefonem, SAT TV a balko-
nem/terasou.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Povinný příplatek za štědro-
večerní a silvestrovskou večeři. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,3353.html

1
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HOTEL LIFTHOTEL 6=5DÍTĚ
ZDARMA

*** KIRCHBERG

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel s příjemnou atmosférou se nalézá 700 m
od centra Kirchbergu, kde jsou i nejbližší ob-
chody, lyžařský areál 200 m, zastávka skibusu
20 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, televizní pokoj, zimní zahrada,
WLAN zdarma, lyžárna, 3 výtahy, garáž za po-
platek (omezený počet stání), snídárna, restau-
rant a la carte, bar, café, terasa, pivní zahrádka.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek,

pokoje pro až 5 osob mají 3 lůžka a rozkládací
gauč. Všechny pokoje mají vlastní příslušenství,
vysoušeč vlasů, SAT TV, safe.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. snídaňový bufet, večeře tříchodové
menu s výběrem ze hl. jídel, salátový bar, bufet
s polévkou, předkrmy a moučníky.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8234.html

HOTEL KRONECK 6=5DÍTĚ
ZDARMA

**** KIRCHBERG

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotel se nachází v klidné části stře-
diska, 700 m od centra s obchody, 250 m od ná-
stupní stanice lanovky, zastávka skibusu 10 m
od hotelu.

VYBAVENÍ
K dispozici je recepce, WI-FI za poplatek, ly-
žárna, vysoušeče lyžařských bot, výtah, parko-
vání před objektem zdarma, à la Carte
restaurace, bar, terasa, konferenční místnost,
stolní tenis, stolní fotbal, venkovní bazén, parní
lázeň, finská sauna, Bio sauna, infračervená ka-
bina, relaxační místnost, římské lázně: jacuzzi,

otevírací hodiny saunové části 14:00-21:30,
ostatní 08.00-21:30. Placené služby. solárium,
zkrášlovací studio, masáže, dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny radiem, TV, sociálním zařízením
s vysoušečem vlasů, balkon či terasa.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, welcome drink, bufetová snídaně,
salátový bufet, 4chodová večeře, výběr ze
3 hlavních jídel, 1 týdně tématická večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7241.html
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RAKOUSKO | SALCBURSKO | ZELL AM SEE | KAPRUN | MITTERSILL

800 112 112130

Europa Sportregion leží v regionu Salzbursko
a obklopuje malebné jezero u Zell am See.
Dominantou střediska je ledovec Kitzsteinhorn,
který umožňuje celoroční lyžování, a protější
dvoutisícový vrchol Schmittenhöhe. 
Terény: Nejtěžší sjezdovou tratí je Trass. Vede
z vrcholu lehkým terénem k Breiteckalmu, pak
středně těžkým terénem kolmo k lanovce a ko-
nečně velmi těžkým spodním úsekem do Zell am
See, přičemž její délka činí 6 km a převýšení 1
190 m. Na Schmittenhöhe najdete tratě všech
obtížností. Pro malé děti jsou zde cvičné vleky.
Pro pokročilé lyžaře jsou k dispozici volné terény
nebo svahy s boulemi. Kitzsteinhorn láká nejen

nabídkou letního lyžování na ledovci. Zajímavostí
je i jízda lanovkou nad tunelem, v němž v roce
2000 došlo k neštěstí. Ti, kdo hledají klid a volné
svahy, zde nejsou správně. Krátké a široké „dál-
nice“ na vrcholu ledovce jsou přeplněny lyžaři
i snowboardisty od časných ranních hodin. Pro
milovníky bílé stopy jsou připraveny dokonale
upravené běžecké tratě, ty  nejkrásnější najdete
v okolí jezera, část z nich je uměle osvětlena. 
Après ski: Útulné lyžařské chaty s res tauracemi
a bary v dosahu sjezdových tratí. K večernímu
vyžití je k dispozici sáňkařská dráha (v noci
osvětlená), jízdy na saních s koňským spřeže-
ním, sportovní aktivity na zamrzlém Zellském

jezeře. Plavání a saunování v krytých bazénech
a lázních v Zell am See či Kaprunu.
Skipas: Skipas Europa Sportregion platí pro ski-
areály Kitzsteinhorn Gletscher, Maiskogel
a Schmittenhöhe/Zell am See. Salzburg Super
Ski Card platí navíc ve  skiareálech Saalbach-
Hinterglemm, Gasteinertal, Sportwelt a Lungau.
Výhody: Celoroční lyžování na ledovci,  běžecké
tratě kolem jezera, novější přepravní zařícení
zajišťující rychlou přepravu lyžařů, bohatá na-
bídka après ski.
Nevýhody: Vyšší ceny skipasů, nedostatečná
propojenost areálů, levnější ubytovací kapacity
ve větší vzdálenosti od sjezdovek.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 18 56 km Poma 28
Červené 22 49 km Sedačka 16
Černé 9 25 km Kabina 11
Celkem 49 130 km 55
Běžecké tratě 240 km
Vzdálenost z ČR: Praha 460 km

Brno 500 km

LANDHOTEL MARTHA DÍTĚ
ZDARMA

*** ZELL AM SEE

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Pěkný rodinný hotel je položen ideálně blízko
sjezdovky. Vzdálenost k zastávce skibusu asi
10 m, k lanovce na Schmittenhöhe asi 500 m
a do centra střediska asi 900 m.

VYBAVENÍ
Hotelový bar, sauna, parní lázeň, vířivka, solá-
rium, masáže (za poplatek), lyžárna, soukromé
parkoviště. WI-FI zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek jsou vybaveny vlastním příslušenstvím,
fénem, TV, radiem, telefonem, trezorem a bal-
konem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně. Možnost dokoupení večeří
v 200 m vzdáleném hotelu Schmittenhof (menu
o 4 chodech vč. salátového bufetu).

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1928.html

1

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Kitzsteinhorn: Přírodní pipes, zna-
čené oficiální sjezdové trasy volným terénem
Snowpark Schmittenhöhe: sjezdy „Rodeo-
Buckel“ č. 25 a volný značený terén „free
Skiland“ v blízkostí lanovky Sonnkogelbahn.

Celoroční 
lyžování

na ledovci

1
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GASTHOF LIMBERGHOF 4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** ZELL AM SEE  

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Oblíbený Gasthof, tvořený dvěma budovami,
které jsou od sebe vzdálené cca 30m, s pětiset-
letou tradicí vynikající kuchyně, je umístěný
3 km od centra Zell am See, obchody 1 km, ly-
žařský areál Areibahn/Schmittenhöhe 1,5 km,
zastávka skibusu 100 m.

VYBAVENÍ
Recepce, lyžárna, parking zdarma. Bar, pivní za-
hrádka, restaurant a la carte.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti do 15,9 let s vlastním příslušen-
stvím, zařízené v rustikálním stylu, kabelová TV.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, snídaňový bufet, večeře tří chodové
menu s výběrem ze dvou hl. chodů. Jídla jsou
podávána v hl. budově Limberghofu cca 30 m
vzdáleném od ruhé budovy.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8239.html

PRÁZDNINOVÝ KOMPLEX SCHÜTTDORF
*** ZELL AM SEE  

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex několika jednoduše a účelně zaříze-
ných apartmánových domů jižně od Zell am See
(cca 1,5 km), v  části Schüttdorf na cestě ke
Großglockneru. V blízkosti je nákupní centrum.
Skibus jezdí (cca 200 m od komplexu) ke ski-
centru Schmittenhöhe. Lyžařská stopa cca
500 m od komplexu. Parking u objektu.

UBYTOVÁNÍ
Prázdninová studia pro 2-3 osoby, obývací
pokoj s  třemi lůžky, TV, kuchyňským koutem
s elektrickou plotýnkou, rychlovarnou konvicí,
kávovarem a  lednicí. Sprcha/WC. 2 pokojový

prázdninový apartmán pro 2-4 osob má navíc
ložnici s dvoulůžkem a balkon. Možnost uložení
lyží na balkoně či ve sklípku.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3092.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 131
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800 112 112132

RAKOUSKO | SALCBURSKO | KAPRUN| 760–3 030 m n. m.

HOTEL TONI DÍTĚ
ZDARMA

**** KAPRUN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází asi 500 m od centra Kaprunu.
Zastávka skibusu je přímo u hotelu. 

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, výtah,
fitness - infra kabina, bazén, sauna, bio sauna,
parní komora, vířivka, posilovna. Za poplatek in-
ternet, masáže a solárium. WI-FI zdarma.
Možnost parkování před  objektem.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem, TV,
radiem, telefonem, trezorem, minibarem a bal-
konem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu včetně nealko
 nápoje.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1950.html

HOTEL ST. FLORIAN 4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** KAPRUN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný rodinný hotel leží v klidné části stře-
diska, 200 m od centra, 500 m od bazénu, 50 m
od zastávky skibusu, 200 m od nástupní stanice
lanovky.

VYBAVENÍ
Recepce, (WI-FI v lobby), internetový koutek, jí-
delna, restaurace. Lyžárna, parkování před ob-
jektem. Fitness, sauna, pára. Solárium za
poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou

vybaveny vlastním příslušenstvím, vysoušečem
vlasů, minibarem (za poplatek), radiem, telefo-
nem, SAT-TV, trezorem a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, 4chodová večeře, salátový
bufet. 

4

5

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1927.html



PRÁZDNINOVÝ KOMPLEX DOMIZIL
*** KAPRUN

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Komplex několika jednoduše a účelně zaříze-
ných apartmánových domů cca 400 metrů od
centra Kaprunu a pěší zóny. Parking u objektu.
Zastávka skibusu cca 500  m od komplexu.
Lyžárna v každém objektu.

UBYTOVÁNÍ
Prázdninová studia   pro 2-3 oso by, obývací
pokoj s  třemi lůžky, TV, kuchyňským koutem
s  elektrickým sporákem, kávovarem, lednicí.
Jídelní kout. Sprcha/WC. 2pokojový prázdninový
apartmán pro 2-4 osob má navíc ložnici s dvou-
lůžkem.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,1980.html

APARTMÁNOVÝ DŮM TONI 
*** KAPRUN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům je výhodně umístěn cca
350 m od centra a obchodů, lyžařský areál
s vleky je 200 m, zastávka skibusu 10 m.

VYBAVENÍ
Lyžárna, výtah, parking bez poplatku.

UBYTOVÁNÍ
Apartmán pro 3 os: v obýváku je vybavený
kuch. kout a pohovka pro 1 os., ložnice se
dvěma lůžky. Apartmán pro 4 os má obývák
s kuch.koutem a dvě ložnice se dvěma lůžky,
apartmán pro 5 osob má v druhé ložnici

3 lůžka. Všechny apartmány mají vybavený
kuch. kout, elektrický nebo plynový vařič, var-
nou konvici, mikrovlnku, telefon, kabelovou TV,
vlastní příslušenství, balkon či terasu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování. Snídaně či polopenzi je možno
objednat a zaplatit na místě.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8237.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 133

760–3 030 m n. m. | KAPRUN | SALCBURSKO | RAKOUSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 133
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800 112 112134

RAKOUSKO | SALCBURSKO | KAPRUN | 760–3 030 m n. m.

PENSION BERGHEIL DÍTĚ
ZDARMA

*** KAPRUN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Příjemný penzion je situován v centru Kaprunu
- 100 m, obchody 100 m, veřejný bazén 1 km
(sleva 10% pro hotelové hosty), lyžařský areál
Maiskogel 150 m, zastávka skibusu 30 m.

VYBAVENÍ
Recepce, WLAN zdarma, lyžárna, parking
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje s vlastním pří-
slušenstvím, balkonem/terasou, telefonem, ka-
belovou TV, WLAN zdarma, safe.

STRAVOVÁNÍ
Snídaňový bufet.

PENSION ALPENROSE 4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** KAPRUN

POLOHA
Příjemný rodinný penzion je situovaný v centru
Kaprunu, je na ideálním místě pro sportovní ak-
tivity, 50 m od centra, 20 m obchod s potravi-
nami, 50 m od nástupní stanice lanovky,
zastávka skibusu 10 m od penzionu.

VYBAVENÍ
K dispozici recepce, WI-FI zdarma, lyžárna,
 vysoušeče lyžařských bot, výtah, parkování
u penzionu zdarma, wellness - parní lázeň,
sauna, infračervená kabina, otevřeno denně
16:00-19:00.

UBYTOVÁNÍ
Pokoje jsou vybaveny TV, telefon, WI-FI zdarma,
trezor zdarma, vlastní sociální zařízení s vysou-
šečem vlasů, župan k vypůjčení zdarma na vy-
žádání, balkon či terasa.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7239.html

8
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Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8238.html

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně



HOTEL HEIZMANN 4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** MITTERSILL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Tradiční hotel umístěný v samém centru
Mittersillu, veřejný bazén 200 m, obchody 5 m,
lyžařský areál 4 km.

VYBAVENÍ
Recepce, úschovna zavazadel, TV room, WLAN
bez poplatku, výtah, parking zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek , sprcha, WC, vysoušeč vlasů, telefon, kabe-
lová TV, WLAN bez poplatku, safe.

STRAVOVÁNÍ
Uvítací přípitek, polopenze: snídaňový bufet, ve-
čeře 3chodové menu s výběrem nebo bufet.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8240.html

SPORTHOTEL KOGLER DÍTĚ
ZDARMA

**** MITTERSILL

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Hotel je situován 400  m od centra Mittersillu,
5 km od nástupní stanice lanovky v Hollersbachu.
Skibus a běžecké tratě u hotelu.

VYBAVENÍ
Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, bar,
terasa, výtah, krytý bazén, vířivka, dětský bazé-
nek, finská sauna a pára. Možnost pronájmu te-
nisové haly, squash, billiard. Parkování u hotelu.
WI-FI zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s  příslušenstvím a  mož-
ností přistýlky jsou vybaveny rádiem, fénem, TV,
telefonem a balkonem. k dispozici též pokoje
pro 4-5 osob.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem. Bufetová večeře
o 3 chodech. Bohatý salátový a dezertový bufet.
1x týdně tématická večeře.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,549.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 135
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800 112 112136

RAKOUSKO | SALCBURSKO | SAALBACH – HINTERGLEMM | 1 003–2 100 m n. m.

Jedno z největších vzájemně propojených stře-
disek v Alpách leží mezi Vysokými Taurami a po-
hořím Loferer Steinberge. Saalbach –
Hinterglemm nabízí přes 200 km skvěle upra-
vovaných sjezdovek pro lyžaře i snowboardisty.
Krásné panorama okolních hor láká nejen začá-
tečníky, ale i profesionály a ne náhodou bylo
středisko svědkem konání mistrovství světa
a světového poháru. 
Terény: Lyžařský areál se vzájemně propoje-
nými vrcholy umožňuje lyžování v jednom dni
na všech svazích ve středisku a je tak rájem
a výzvou nejen pro zkušené lyžaře, ale i pro za-
čátečníky. Zdolat všech deset vrcholů ve dvou
údolích během jediného dne je nezapomenu-
telný zážitek. Pro ty nejnáročnější a nejzkuše-
nější lyžaře jsou zde extrémní sjezdy z vrcholu
Zwölferkogel (1984 m). Začátečníci i středně
pokročilí lyžaří mají k dispozici na 185 km kva-
litně upravených tratí prakticky na každém
z vrcholů. Pro vyznavače hlubokého sněhu je
zde přes 100 km perfektních freeridových
svahů a milovníci snowboardingu ocení snow-
park v Hinterglemmu či boardercross pod
vzdálenějším Gr. Asitz. Atraktivní boule lze na-
lézt na Zwölferkogelu, Schattbergu, Hochalmu
a Kl. Asitz. Středisko nabízí také možnost noč-
ního lyžování. Milovníci  běžeckých tratí mohou
využít na 12 km kvalitně upravených stop. 
Après ski: Diskotéka, bary, sáňkařské dráhy,
tenis, curling, veřejný plavecký bazén
v Hinterglemmu.   
Skipas: Skipas platný pro oblast Saalbach -
Hinterglemm tzv. Skicircus anebo Salzburger
Super Ski Card, který umožňuje lyžování i v Zell
am See - Kaprun či v ostatních lyžařských areá-
lech Salcburska. 

Výhody: Provázanost lyžařských středisek a je-
jich zvládnutelnost během jediného dne.
Moderní kabinkové lanovky a lyžování bez
front.  
Nevýhody: Málo přírodního sněhu na jižních
svazích počátkem jara. Vyšší cenová hladina. 

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 31 90 km Poma 25
Červené 27 95 km Sedačka 16
Černé 6 15 km Kabina 14
Celkem 64 200 km 55
Běžecké tratě 12 km
Vzdálenost z ČR: Praha 585 km

Brno 520 km

PENSION BÖHMERWALD DÍTĚ
ZDARMA

*** HINTERGLEMM

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Útulný penzion má skvělé umístění cca 700 m
od centra Hinterglemmu, obchody 700 m, lyžař-
ský areál - Skizirkus Saalbach-Hinterglemm
75 m, zastávka skibusu 100 m.

VYBAVENÍ
Lyžárna, snídárna, parking zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Jedno-, dvou- a třílůžkové pokoje se sprchou,
WC, balkonem/terasou. Kabelová TV.

STRAVOVÁNÍ
Snídaňový bufet.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8245.html

1

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark: Snowpark u vleku Unter schwarzachlift
i s večerním provozem v Hinterglemmu, dále
Learn To Ride Park u lanovky na Bernkogel
a nakonec Nitro Snowpark u Leogangu. 

3
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HOTEL AUSTRIA DÍTĚ
ZDARMA

*** SAALBACH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nalézá 2,5 km od centra Saalbachu, ob-
chody cca 1 km, veřejný bazén 2,5 km, vlek 1,5 km.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, výtah, lyžárna, internetový kou-
tek za popl., parking zdarma. Bar, terasa.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek, jako 3. a 4. lůžko je možná i palanda.
Všechny pokoje mají sprchu a WC, vysoušeč
vlasů, balkon či terasu, kabelovou TV, WLAN bez
poplatku.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze: snídaňový bufet, večeře 3chodové
menu, salátový bar.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8247.html

HOTEL ALMRAUSCH DÍTĚ
ZDARMA

**** HINTERGLEMM

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel po rekonstrukci se nachází
v centru střediska Hinterglemm, vedle lanovky
a sjezdovky s možností lyžování až k hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, WI-FI v lobby
zdarma, výtah, úschovna lyží, fitness, sauna,
pára, infra kabina, solárium. Možnost parkování
u objektu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou
vybaveny vlastním příslušenstvím, fénem, TV,
radiem, WI-FI a trezorem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, welcome drink, večeře
o čtyřech chodech výběrem z menu. Salátový
bufet.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,857.html

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 137
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RAKOUSKO | SALCBURSKO | BAD GASTEIN | BAD HOFGASTEIN

800 112 112138

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 27 60 km Poma 16
Červené 75 117 km Sedačka 25
Černé 13 24 km Kabina 12
Celkem 115 201 km 53
Běžecké tratě 100 km
Vzdálenost z ČR: Praha 470 km

Brno 510 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Dorfgastein: Tables, Slides,
Halfpipe a další skoky

1 8 9

APARTMÁNOVÝ DŮM ALPINA
*** BAD HOFGASTEIN

Zájezdy: 4 a více nocí Strava: bez stravování

POLOHA
Pěkný stylový apartmánový dům v blízkosti centra
Bad Gasteinu a lázní Alpen Therme Gastein.
Zastávka skibusu cca 30 metrů od objektu.

VYBAVENÍ
Recepce, WLAN za poplatek, lyžárna a parking
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2- 4 osoby s ložnicí a obývacím
pokojem s rozkládacím gaučem, kuchyňským
koutem vč. myčky a kávovaru. Sprcha/WC.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování nebo možné domluvit v hotelu
Alpina (100 metrů od objektu).

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8246.html

1

Údolí Gasteinu, které leží jižně od Salzburgu,
zaujímá špičkovou pozici mezi zimními středisky
Rakouska. Na první sjezdovky narazíte cestou
v nejníže položeném Dorfgasteinu a přes
Hofgastein, lázeňský Bad Gastein se dostanete
až na samotný konec údolí, do Sportgasteinu.
Terény: Lyžařský areál Bad Gasteinu je propojen
s Bad Hofgasteinem houpačkou. K dispozici jsou
lyžařům převážně středně těžké tratě. Lákadlem
je 8 kilometrový sjezd do údolí s výškovým rozdí-
lem 1 430 metrů. Výzvou je sjezd z Graukogelu
nebo prudká sjezdovka na Jugeralmu. Svahy
v Dorfgasteinu jsou vhodné spíše pro  začátečníky

nebo mírně pokročilé lyžaře. Milovníkům běžecké
techniky se nabízí přes 100 km upravených tratí
v celém údolí nebo i ve vyšších polohách.
Après ski: Uprostřed Bad Gasteinu vyvěrá
17 pramenů obsahujících radon, jejichž teplota
se pohybuje mezi  40–50 stupni Celsia.
Veřejnosti se nabízejí plavecké bazény s ter-
mální vodou 35 stupňů teplou, které jsou pří-
stupné po celý den. K dalším možnostem patří
lyžařská diskotéka v Dorf   ga  steinu, četné ve-
černí pořady, plesy, diskotéky, hráčské kasino
v Bad Gasteinu, noční lyžování v Bad
Hofgasteinu, solární lázně v Dorfgasteinu. 

Skipas: Skipas Dorfgastein/Grossarltal,
Stubnerkogel/Schlossalm a Sportgastein platí
pro dané skiareály.
Skipas Ski Amadé platí pro celou oblast
 Gasteinertalu, kromě výše uvedených  oblastí
také pro Schladming-Dachstein, Salzburger
Sportwelt, Grossarltal a Hochkönig.
Výhody: Vysoký podíl kabinek a sedaček, sjez-
dové tratě vhodné pro všechny kategorie ly-
žařů, termální lázně, černá „FIS“ sjezdovka
z Graukoglu, snowparky.
Nevýhody: Vyšší cenová náročnost, nutnost
přejíždět do různých středisek skibusem.
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HOTEL ELISABETHPARK DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD GASTEIN

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Nádherný hotel s termálním bazénem se na-
chází v  samém centru Bad Gasteinu.
Vzdálenost k lanovce asi 600 m. Zastávka ski-
busu je přímo u hotelu nebo zdarma hotelový
minibus. WI-FI zdarma.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, bar, výtah, ús-
chovna lyží, bazén s  termální vodou, sauna,
pára, vířivka, fitness, za příplatek masáže, solá-
rium a parkování v garáži.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje jsou vybaveny vlastním

 příslušenstvím, fénem, telefonem, radiem, TV,
minibarem a  trezorem. Některé pokoje mají
a  balkon či terasu. Na vyžádání pokoje typu
Junior suite pro až 4 osoby.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře o čtyřech cho-
dech formou bufetu. Aprés ski party – denně
16:00–17:00 (svařené víno a dětský punč).

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,531.html

HOTEL WEISMAYR 7=5DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD GASTEIN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel leží v nadmořské výšce 1000 m n.m.
přímo v centru Bad Gasteinu, cca 500 metrů od
lanovky a nádraží. Zastávka skibusu cca
100 metrů.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace a hotelový bar, kon-
ferenční místnosti, lyžárna. Termální vnitřní
bazén, sauna, pára, fitness. Za poplatek beauty
a wellnes oddělení. Parking cca 200 metrů od
hotelu.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky, spr-
chou/WC, fénem, telefonem, rádiem a SAT TV.
Za poplatek trezor.

STRAVOVÁNÍ
Buffetová snídaně. Večeře  formou 4 chodového
menu se salátovým bufetem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,487.html
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HOTEL BÄRENHOF DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD GASTEIN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel je situován 300 m od centra, 200 m od la-
novky, 50 m od termálních lázní.

VYBAVENÍ
Restaurace, jídelna, café-bar, bazén s termální
vodou, sauna, pára, vířivka. Masáže, termální
radonové vany, bahenní zábaly za poplatek.
Parking u objektu.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností přistýlky s  vlastním soc. zař. jsou dále
 vybaveny telefonem, SAT-TV a fénem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetové snídaně, večeře formou servírova-
ného menu o třech chodech.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,533.html

KUR & SPORT HOTEL ALPENBLICK
*** BAD GASTEIN

Zájezdy: 4 a více Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel je umístěn na klidném místě ve
svahu s překrásným výhledem do údolí
Gasteinu. Vzdálenost do centra střediska asi
800 m, k termálním lázním asi 1,7 km.

VYBAVENÍ
Recepce, denní místnost s TV, internetový kou-
tek (za poplatek), výtah, restaurace, terasa na
slunění s lehátky a slunečníky, venkovní bazén
(8x3 m), sauna, pára, Kneipp wellness, infra ka-
bina (zdarma), masáže  (za poplatek), parkování
(zdarma).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek s vlastním příslušenstvím, telefonem,
SAT TV, internet za poplatek.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Snídaně formou bufetu a večeře vý-
běrem z menu o 3 chodech.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,3979.html
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HOTEL HAAS
**** BÖCKSTEIN

Zájezdy: 6 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Stylový rodinný hotel se nachází v klidné části
střediska Böckstein, ideální poloha mezi areály
Bad Gastein a Sportgastein, 200 m od zastávky
skibusu, 5 minut jízdy od nástupní stanice la-
novky.

VYBAVENÍ
Recepce, restaurace, kavárna, společenská
místnost s televizí, internetový koutek, konfe-
renční místnost. Sauna a pára.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vlast ním příslušenstvím,
jsou vybaveny SAT-TV, telefonem, minibarem,
trezorem, vysoušečem vlasů, přístupem k inter-
netu (WI-FI) a balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. Večeře výběrem z menu
o 3 chodech.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7443.html

APARTMÁNY VILLA CHRISTINA
*** BÖCKSTEIN

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány jsou situovány v  Böcksteinu,
5 minut busem od Bad Gasteinu a 15 minut od
Sportgasteinu. Zastávka skibusu přímo před
objektem.

VYBAVENÍ
Možnost parkování přímo před objektem.

UBYTOVÁNÍ
K  dispozici jsou studia pro 2 osoby s  ložnicí
a apartmány pro 2–4 osoby s obývacím poko-
jem a ložnicí. Všechny apartmány mají vlastní
příslušenství, zařízenou kuchyňku a TV. Villa též
nabízí na vyžádání samostatný jednolůžkový
pokoj s příslušenstvím bez kuchyňky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,135.html
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HOTEL ALPINA DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD HOFGASTEIN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v klidném, slunném místě na
okraji malého parku, 300 m od centra s ob-
chody, termální lázně 300 m, zastávka skibusu
se nachází přímo u hotelu, 400 m od nástupní
stanice lanovky, pěší zóna se nachází 300 m.

VYBAVENÍ
K dispozici společenská místnost, WI-FI zdarma,
lyžárna, výtah, parkování zdarma u hotelu, garáž
možná na vyžádání za poplatek, wellness zóna -
děti do 12 let pod dozorem dospělé osoby:
parní lázeň, sauna, kneippův chodník, masážní
sprchy, renovované spa zóna s aromat. saunou,

vnitřní bazén otevřen 07:00-19:00, sauna a parní
lázeň 15:00-19:00, služby za poplatek: solarium,
jacuzzi, zkrášlovací salón, masáže, spa centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny rádiem, telefonem, SAT-TV, trezor
za poplatek, vlastní sociální zařízení, balkon či
terasa.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, bufetová snídaně, odpolední sva-
čina 15:30-17:00, 4 chodová večeře výběrem
z menu, salátový bufet. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,7240.html

KURHOTEL ÖSTERREICHISCHER HOF DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD HOFGASTEIN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotel, zařízený v rakouském tradičním
stylu má přímý vstup do alpských termálních
pramenů.

VYBAVENÍ
K dispozici je recepce, hala s lobby a krbem, WI-
FI zdarma, lyžárna, parkování zdarma, stolní
tenis, Wellness centrum 3000 m2, v ceně vnitřní
termální bazén o teplotě 32 °C, saunový svět,
Spa centrum.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny radiem, telefonem, WI-FI za

 poplatek, trezor za poplatek, sociální zařízení,
vysoušeč vlasů, balkon či terasa pouze některé.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, bufetová snídaně, oběd nebo ve-
čeře - 4chodové menu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7233.html
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PRÁZDNINOVÉ APARTMÁNY SONNRAIN
*** MARIA ALM

Zájezdy: 5 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový komplex se nachází ve slunné
jižní části strřediska Maria Alm. Parking přímo
u  objektu. Obchody a  restaurace cca
800 metrů. Zastávka skibusu cca 200 metrů.
Běžecké stopy cca 150 metrů od komplexu.

APARTMÁNY
Prázdninová studia pro 2 osoby a dítě, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem a skládací postelí,
kuchyňským koutem s elektrickou plotýnkou,
tousterem, rychlovarnou konvicí, kávovarem
a lednicí. Sprcha/ WC. 2 pokojový apartmán pro
2-4 osob má navíc ložnici s dvoulůžkem a bal-
kon. K dispozici též 3 pokojový apartmán pro

6 osob navíc s malým pokojíkem s palandou.
Možnost uložení lyží na balkoně či ve sklípku.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,427.html
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Sjezdové tratě Lanovky
Modré 33 65 km Poma 38
Červené 45 75 km Sedačka 8
Černé 8 20 km Kabina 2
Celkem 86 160 km 48
Běžecké tratě 38 km
Vzdálenost z ČR: Praha 500 km

Brno 520 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Dienten: Halfpipe 35m
Snowpark Aberg-Langeck: Halfpipe 110 m,
Tables, Rail a další skoky.

Lyžařský areál poblíž letního golfového stře-
diska Saalfeldenu a známého střediska zimních
sportů Zell am See.
Terény: Samotné středisko Ski Maria Alm je roz-
loženo do několika dalších, navzájem propoje-
ných, menších středisek. Na první pohled malé
rozpětí nadmořských výšek je kompenzováno
velkou rozlehlostí celého areálu nabízejícího
celkové množství 160 km sjezdovek všech ob-
tížností. Jedny z nejlepších sjezdovek lze nalézt
kolem vrcholu Langecku, které nabízí všechny
druhy tratí. Další zajímavostí této oblasti je výlet

přes vrchol Gabühelu přes známé městečko
Dienten a pomocí tří „houpaček“ sjezd až do
Mühlbachu. Dalším zpestřením lyžování v této
oblasti zůstávají výlety do Zell am See s mož-
ností  lyžování na ledovci Kitzsteinhorn a také ly-
žování ve vedlejším údolí ve středisku
 Saalbach-Hinterglemm. V oblasti Hochkönig lze
využít skipas Ski Amadé, který platí rovněž v ob-
lastech Gastein, Salzburger Sportwelt,
Schladming-Dachstein a Grossarltal.
Après ski: Plně soběstačné středisko, které nabízí
veškeré možnosti sportovních i nesportovních

 aktivit a relaxace po celodením  lyžování na sva-
zích lyžařského areálu Ski Maria Alm.
Výhody: Rozlehlý areál se sjezdovkami všech
typů obtížností, nízké ceny ubytování a stravo-
vání.
Nevýhody: Malá nadmořská výška, nevhodné
pro náročné lyžaře.

Typové foto1
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Největší souvislý lyžařský areál v rakouských
Alpách, který je jakousi rakouskou obdobou
francouzských „Tří údolí“, obsluhovaný jedním
skipasem. Jde o rozlehlý soubor horských údolí
jižně od Salcburku, tvořený řadou středisek,
která se táhnou od západu na východ, a jsou
propojena důmyslným systémem lyžařských
houpaček. Mezi středisky dominují mondénní
Wagrain, centrální údolí Flachau, lyžařsky expo-
novaná oblast Zauchensee a rozlehlý areál
Radstadt. Situování sjezdovek ve výšce kolem
2 000 m a moderní sněhová děla zaručují do-
statek sněhu od prosince do dubna.
Terény: Propojením 11 lyžařských středisek se
130 lanovkami a vleky a více než 350 km

 sjezdových tratí vznikl jeden z největších areálů
v Rakousku. Za jeden den se lze na lyžích bez
potíží dostat z východního konce na západní
a zase zpět. Nejnavštěvovanější částí celého
komplexu je lyžařská houpačka tří údolí
Flachau-Wagrain-St. Johann im Pongau.
Všechna střediska jsou propojena zdarma ski-
busem.
Après ski: Možnost nočního lyžování na sjez-
dovkách s umělým osvětlením (Flachau,
Filzmoos, Alpendorf) nebo návštěvy aquaparku
Amadé ve Wagrainu. Tato oblast je propojena
jedním skipasem se Schladmingem a údolím
Gasteinu, zahrnujícím 850 km sjezdovek.
Skipas: Skipas Ski Amadé platí na všechny
vleky a lanovky v rámci této oblasti -
Salzburger Sportwelt a dále v oblastech
Schladming - Dachstein, Gastein, Hoch könig
a Grossarltal. 
Výhody: Rozsáhlý areál dokonale propojený
systémem houpaček, sjezdové tratě vhodné
pro všechny kategorie lyžařů, možnost využití
jednoho skipasu na všechna střediska, bohatá
nabídka après ski.

Nevýhody: Vysoká návštěvnost v lyžařsky zají-
mavých termínech.

RAKOUSKO | SALCBURSKO | SALZBURGER SPORTWELT | 600–2 300 m n. m.
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APARTMÁNY WIESLBAUER    
*** FLACHAU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány se nachází na klidném místě, pro
nadšence zimních sportů, je toto středisko ide-
ální, 5 km centrum městečka Flachau, 200 m od
nástupní stanice lanovky.

UBYTOVÁNÍ
2-6lůžkové apartmány jsou vybaveny kuchyň-
ským koutem, sporákem, troubou, mikrovlnou
troubou, kávovarem, ledničkou.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7232.html

1

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 60 113 km Poma 81
Červené 115 199 km Sedačka 34
Černé 19 24 km Kabina 12
Celkem 194 350 km 127
Běžecké tratě 220 km
Vzdálenost z ČR: Praha 450 km

Brno 440 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark „Drei Täler“: Rychlostní a carvin-
gové trasy, Halfpipe 90 m,  Table a další skoky.
Snowpark „Skiparadies“ Flachauwinkl -
Zauchensee: Rail, Halfpipe 100 m Jibpark
a trasa s překážkami, Quarterpipe.

2
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HOTEL ALPENKRONE
**** FILZMOOS

Zájezdy: 4 avíce dní Strava: polopenze

POLOHA
Na okraji Filzmoosu, centrum střediska je vzdá-
leno asi 5 km a je propojeno zdarma hotelovým
busem, který jezdí od hotelu k vlekům každou
půl  hodinu.

VYBAVENÍ
Restaurace, fitness, sauna, stolní tenis, bazén
a dětská herna.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností  přistýlky, s pří-
slušenstvím jsou vybaveny TV, telefonem a bal-
konem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem, večeře výběrem
z menu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,858.html

APARTMÁNY HAUS AUSTRIA
*** FLACHAU

Zájezdy: 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům leží v dobré lokalitě, cent-
rum Flachau je pouhých 400 metrů. Star Jet
Flachau 500 metrů a zastávka skibusu přímo
u domu.

APARTMÁNY
Apartmány pro 2-3 osoby, 2 pokoje a pro 3-6
osob, 3 pokoje. Všechny apartmány s kabelo-
vou TV, kuchyňským koutem, myčkou, kávova-
rem a lednicí. Sprcha/WC. Balkon nebo terasa.
WI-FI a parking zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,865.html
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RAKOUSKO | SALCBURSKO | DACHSTEIN WEST | 600–2 100 m n. m.
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PENZION BERGBLICK 4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** BAD GOISERN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Penzion leží v městečku Bad Goisern v lyžařské
oblasti Dachstein West (Gosau, Russbach,
Annaberg, Freesports Arena Krippenstein,
Postalm, Abtenau, St. Martin, Lungoetz).

VYBAVENÍ
Restaurace, bar, snídárna, „Jägerstüberl“
(lounge), garáž pro motocykly, bezplatné Wi-Fi.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky či roz-
ložitelným gaučem. Sociálním zařízení, TV, bez-
platné Wi-Fi. Některé pokoje s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně. 3chodová večeře s výběrem
z 2 hlavních jídel.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6338.html

1

Ledovce a exponované svahy severního
Dachsteinu, který dosahuje nadm. výšky 3 000
m, patří mezi nejkrásnější lyžařské  oblasti Solné
komory. Většinou se jedná o severně oriento-
vané svahy, proto jsou zde výborné sněhové
podmínky až do dubna.
Terény: Výborné lyžování vhodné zejména pro
středně pokročilé lyžaře a rodiny s dětmi

 nabízí bezmála 90 km sjezdových tratí všech
obtížností. Celá lyžařská oblast od Abtenau po
Gosau disponuje převážně červenými sjezdov-
kami, ale i ty zvládnou méně zdatní lyžaři.
Úplným začátečníkům doporučujeme stře-
disko Abtenau s cvičnými vleky. Výzvou pro
zkušené lyžaře je sjezd FIS na Karkogelu, na
kterém se jezdí mistrovství světa. V Gosau
nebo St. Martin jsou připraveny i sjezdovky
s umělým osvětlením. Výjimkou není ani jízda
v hlubokém sněhu a freeridové lyžování.
Milovníkům bílé stopy přijde vhod cca 100 km
upravených běžeckých tratí (v některých přípa-
dech placených).
Après ski: Restaurace, bary, noční lyžování
a další nepřeberné množství sportovních i ne-
sportovních  aktivit.

Skipas: Skipas Skiregion Dachstein West platí
pro celou oblast. 
Výhody: Celoroční lyžování na ledovci, dosta-
tečné množství volných terénů, dokonale vyba-
vené snowparky.
Nevýhody: Nutnost přejíždět do jednotlivých
středisek prostřednictvím skibusu, vysoká ná-
vštěvnost v lyžařsky atraktivních termínech.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 4 32 km Poma 22
Červené 28 50 km Sedačka 13
Černé 3 3 km Kabina 2
Celkem 35 85 km 37
Běžecké tratě 100 km
Vzdálenost z ČR: Praha 420 km

Brno 432 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Dachstein West: „Board  Forest“ –
přírodní trasa
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GASTHOF KIRCHENWIRT 4=3DÍTĚ
ZDARMA

4=3DÍTĚ
ZDARMA

*** GOSAU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný rodinný penzion s bohatou historií leží
v klidné části Gosau nedaleko centra střediska.
Zastávka skibusu je asi 50 m od domu.

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, bar, dětský koutek. Parkování
před domem.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností jedné přistýlky
jsou vybaveny vlastním příslušenstvím, SAT TV,
rádiem, některé mají balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, večeře výběrem z menu o tří
chodech.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,753.html

VITALHOTEL GOSAU
**** GOSAU

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se skládá ze dvou propojených budov.
Nachází se asi 400 m od centra Gosau ve vzdá-
lenosti asi 2 km od nástupní stanice lanovky na
Hornspitz. Zastávka skibusu přímo u hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, lobby, restaurace, zimní zahrada,
sport Stüberl, výtah, parkoviště, cocktail bar,
krytý bazén (4 x 7 m), fitness, rodinná sauna,
stolní tenis (zdarma). Za poplatek centrum
s masážemi, párou a jeskyní. Dětský koutek.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek pro děti jsou vybaveny vlastním příslušen-
stvím, telefonem, vysoušečem vlasů, kabelovou
nebo SAT-TV, minibarem, trezorem a některé
s jsou balkonem. Rodinné pokoje jsou vybaveny
stejně, mají balkon a skládají se z obývacího po-
koje s pohovkou a postele a  ložnice s dvěma
lůžky.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběrem
z menu o tří chodech. Povinný příplatek za štěd-
rovečerní večeři. Více na: 

www.cedok.cz/dovolena/,768.html
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RAKOUSKO | SALCBURSKO | DACHSTEIN WEST | 600–2 100 m n. m.

APARTMÁNY RUSSBACH
*** RUSSBACH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům se nachází v centru stře-
diska blízko obchodů a restaurací. Vzdálenost k
nástupní stanici lanovky na Hornspitz je asi
300 m.

VYBAVENÍ
Restaurace, výtah, sauna (za poplatek), ús-
chovna lyží. Parkování před domem.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 2-4 osoby jsou určeny dvěma
dospělým osobám s jedním či dvěma dětmi do
15 let. Jsou vybaveny dvoulůžkem a rozkládací

pohovkou, vybaveným kuchyňským koutem,
vlastním příslušenstvím, SAT TV a některé mají
balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,770.html

PENSION LEPRICH 4=3

*** BAD GOISERN

Zájezdy: 4 a více dní Strava: snídaně

POLOHA
Penzion se nalézá cca 3 km od centra Bad
Goisern, kde se nalézají i nejbližší obchody
a další restaurace. Restaurace naproti penzionu
s možností dokoupit polopenzi.

VYBAVENÍ
Vstupní prostor, sluneční terasa, parking
zdarma, lyžárna, obývací místnost s chladnič-
kou na nápoje a TV.

UBYTOVÁNÍ
13 dvoulůžkových pokojů , některé s možností
až dvou přistýlek, všechny vybavené vlastním
příslušenstvím, TV a WLAN, některé s balkonem.

STRAVOVÁNÍ
Snídaňový bufet. Možnost dokoupit na místě
polopenzi v sousední restauraci.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8266.html

4
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GASTHOF MUSIKANTENWIRT DÍTĚ
ZDARMA

** ANNABERG

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Gasthof leží se středisku Annaberg v údolí
Lammertal před okouzlující kulisou salcbur-
ských Dolomitů. V blízkosti obchody a bar.
Vzdálenost od Abtenau cca 11 km a 80 km od
Salcburku. V pěší vzdálenosti stanice lanovky.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky (do
16 let a do 170 cm), sprcha/WC, některé pokoje
s balkonem. Na vyžádání též rodinný pokoj
s pokojem pro rodiče a druhým až pro 3 děti do
16 let.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6647.html

SPORTHOTEL DACHSTEIN WEST DÍTĚ
ZDARMA

*** ANNABERG

Zájezdy: 3 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází v centru obce Annaberg, jen
150 metrů od lanovky. Obchody, restaurace
a bary jsou v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, jídelna, bar, café TV místnost,koutek
pro děti, konferenční místnost, výtah a lyžárna.
Sauna, infrakabina   od 15 hod. do 18 hod.
zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
s vlastním příslušenstvím jsou vybaveny rá-
diem, telefonem, TV. WI-FI zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, večeře formou menu
o 3 chodech, salátový bufet.  Povinná silvestrov-
ská večeře s příplatkem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,754.html
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RAKOUSKO | ŠTÝRSKO | SCHLADMING - DACHSTEIN | 700–3 000 m n. m.

800 112 112150

Světoznámá lyžařská oblast patřící k pěti nej-
lepším alpským lyžařským regionům, která na-
bízí veškeré možnosti lyžování, je snadno
dostupná i z našeho území.
Terény: Celou oblast tvoří 9 lyžařských areálů:
Galsterberg, Hauser Kaibling, Schladming -
Planai - Hochwurzen, Reiteralm - Fageralm,
Stoderzinken, Ramsau, Dachsteinský ledovec,
Planeralm a Riesneralm. Celkem 170 km nád-
herných sjezdovek na lyžařské houpačce a sen-
zační počet 161 nejmodernějších lanovek
a výtahů.  Nejdelší sjezdová trať měřící 8 km
s 2000 metrovým převýšením láká především
náročnější lyžaře. Doprava na Planai (1900 m)
se čtyřkilometrovou tratí a převýšením 1100 m,
je zajištěna lanovkou přímo ze střediska.
Lyžování v Planai patří do světové třídy přede-
vším díky černé sjezdovce FIS. V nižších polo-
hách jsou sjezdovky vybaveny dokonalým
zařízením na výrobu umělého sněhu. Skvělou
novinkou je lyžařská „makrohoupačka“ přes
čtyři hory. Pro milovníky bílé stopy jsou připra-
veny desítky  kilometrů  upravovaných
 běžeckých tratí, které vedou do všech přilehlých
lyžařských středisek. 
Après ski: Hostům jsou ve středisku k dispozici
útulné kavárničky, restaurace s velkým výběrem
místních specialit, krytý bazén, škola lyžování
a snowboardu, tenisová hala i noční diskotéky.
Tato oblast je propojena jedním skipasem se

Sportwelt Amadé a údolím Gasteinu,
zahrnujícím 850 km sjezdovek.
Skipas: Skipas Ski Amadé platí na všechny
vleky a lanovky v  rámci této oblasti -
Schladming-Dachstein a dále v oblastech
Salzburger Sportwelt, Gastein, Hoch könig
a Grossarltal. 
Výhody: Lanovka přímo z centra Schladmingu
z velkého parkoviště, sjezdové tratě vhodné pro
všechny kategorie lyžařů, dostatečná nabídka
après ski.
Nevýhody: Vyšší cenová náročnost,  vysoká ná-
vštěvnost, horší sněhové podmínky na okrajích
sezóny.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 38 85 km Poma 91
Červené 47 125 km Sedačka 49
Černé 8 22 km Kabina 21
Celkem 93 232 km 161
Běžecké tratě 490 km
Vzdálenost z ČR: Praha 400 km

Brno 415 km

SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark BURTON (Dachstein Glet  scher):
Halfpipe 120 m a další nově ve výstavbě

Snowpark Hauser-Kaibling:
Boarder cross

Snowpark Hochwurzen:
Tables, Slides a další skoky, Quarterpipe

Snowpark Reiteralm:
Halfpipe 200 m

1 2
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HOTEL ZUM STADTTOR
*** SCHLADMING

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel se nachází v klidné části
Schladmingu. Nedaleko od nástupní stanice la-
novky Planai. V okolí obchody, restaurace, bary.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím
jsou vybaveny  SAT TV, fénem, WIFI zdarma. Na
vyžádání též vícelůžkový pokoj (rozkládací gauč).

STRAVOVÁNÍ
Bufetová snídaně, odpolední zákusek s kávou,
večeře formou menu o 3 chodech, salátový
bufet. Silvestrovská večeře v ceně pobytu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,667.html

HOTEL SCHLADMINGERHOF
*** SCHLADMING

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotel s renovovanými pokoji se nachází
1600 m od centra s obchody, 1600 m od nástupní
stanice lanovky, 170 m od zastávky skibusu.

VYBAVENÍ
K dispozici recepce, hala s lobby, WI-FI 500 MB
zdarma, lyžárna, výtah, parkování zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností dvou přistýlek
jsou vybaveny rádiem, telefonem, WIFI zdarma
500 MB, vlastním sociálním zařízením s vysou-
šečem vlasů.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, bufetová snídaně, salátový bufet,
3chodová večeře, silvestrovská večeře v ceně.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7248.html
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RAKOUSKO | KORUTANY | MÖLLTALSKÝ LEDOVEC | 1 200–3 122 m n. m.

800 112 112152

Atraktivní moderní lyžařská oblast v jižní části
Rakouska, Mölltalský ledovec, nabízí lyžo-
vání od října do května všem milovníkům to-
hoto sportu. Profesionálním i rekreačním
lyžařům, snowboardistům, carverovým lyža-
řům i běžkařům.
Terény: Mölltalský ledovec – za pouhých
8 minut vás supermoderní Gletscher  Express
– nejdelší podzemní lyžařská dráha na světě –
dopraví do výšky 2 200 m n. m., kde vás oče-
kává 50 km preparovaných sjezdových tratí
všech obtížností, Snowboard – Fun Park
a 30 km běžeckých tratí. 

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 6 24 km Poma 3
Červené 8 26 km Sedačka 4
Černé 3 21 km Kabina 1
Celkem 17 71 km 8
Běžecké tratě 90 km
Vzdálenost z ČR: Praha 510 km

Brno 550 km

HOTEL PENSION HUBERTUS DÍTĚ
ZDARMA

*** MALLNITZ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Hotel se nachází asi 500 m od centra střediska,
v blízkosti Národního parku Vysoké Taury.
Vzdálenost k lyžařskému areálu Ankogel asi
2 km, k Mölltalskému ledovci asi 20 km.
Zastávka skibusu je asi 100 m od hotelu.

VYBAVENÍ
K dispozici recepce, TV místnost, parkování
zdarma u penzionu, volný vstup do veřejného
bazénu (cca 100 m).

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky jsou

vybaveny vlastním příslušenstvím, trezorem,
SAT TV a některé mají balkon. Rodinné pokoje
s obsazením až 4 osob se skládají ze dvou pro-
pojených pokojů.

STRAVOVÁNÍ
Snídaně formou bufetu, večeře výběrem
z menu o tří chodech, salátový bufet.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7249.html

1

Celoroční 
lyžování

na ledovci

1 2



1 200–3 122 m n. m. | MÖLLTALSKÝ LEDOVEC | KORUTANY | RAKOUSKO

Rozšířená nabídka hotelů na www.cedok.cz 153

Náročné lyžaře jistě potěší 7 km dlouhá sjez-
dová trať s převýšením 1 000 m.
Ani na běžkaře nebylo v těchto výš kách zapo-
menuto. Najdou zde 2 okru hy, jeden ve výšce
2 200 m n. m. (5 km) a druhý ve výšce
2 800 m n. m. (8 km). Zázemí tohoto střediska
je velmi dobře zajištěno několika res tau  racemi,
lyžařskými a snow boardovými školami a lyžař-
ským servisem.
Díky nadmořské výšce a klimatickým pod-
mínkám je zde garance sněhu od října do
května. Stejný skipas můžete využít i na řadu
dalších sjezdových areálů, z nich nejzajíma-
vější jsou oblasti Ankogel-Mall nitz (Flattach
- Mallnitz 12 km) a Heiligenblut (Flattach -
Heiligenblut 47 km). Oblast  Ankogel-
Mallnitz (1 281–2 636 m n. m.) nabízí 2 ka-
binové lanovky a 5 vleků, asi 30 km středně
náročných tratí, nejdelší sjezd 7 km s převý-
šením 1 350 m. Bary,  restaurace a horské
chaty s občerstvením patří neodmyslitelně
k oblasti.
Après ski: Sportovní vyžití je možné v 5 km
vzdáleném městečku Obervellach. Kluziště, te-
nisová a squashová hala, „saunový svět“ – různé
druhy sauny a masáže, 2 km dlouhá sáňkářská
dráha.
Skipas: Platí v oblasti Mölltaler Gletscher,
Ankogel Mallnitz.
Výhody: Celoroční lyžování na ledovci; sjezdové
tratě všech obtížností; udržovaný snowpark;
dobrá dostupnost z ČR.
Nevýhody: Slabší infrastruktura celé oblasti se-
stávající jen z malých vesniček a městeček.

FERIENHOTEL´S ALBER TAUERNHOF DÍTĚ
ZDARMA

*** MALLNITZ

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Tradiční rodinný hotel leží v centru Mallnitz.
Skibus 50 metrů od hotelu. Parking u objektu
zdarma.

VYBAVENÍ
Recepce, hala/lobby, restaurace, knihovna, te-
levizní místnost, Almstube s otevřeným krbem,
lyžárna.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností přistýlky,
vana/sprcha/WC, telefon, SAT TV.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze, welcome drink, snídaňový bufet
s bio koutkem, salátový bar, 4chodová večeře.
Povinná silvestrovská večeře za doplatek.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6334.html
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RAKOUSKO | KORUTANY | BAD KLEINKIRCHHEIM | 1 070–2 440 m n. m.

800 112 112154

Vyhledávané lázně odedávna známé svými lé-
čivými termálními prameny, které se v moderní
době staly současně největším lyžařským stře-
diskem Korutan. Vlastní  středisko leží uprostřed
horského údolí. Nad ním se rozkládá horská
plošina s ves ničkou St. Oswald, která má vý-
borné přístupy na nejlepší sjezdovky.
Terény: Celá oblast nabízí 105 km výborně
upravených sjezdovek. Nejdelší sjezd měří
4 200 m. Celkem je k dispozici 35 lanovek

a vleků, z tohoto 11 ve středisku St. Oswald,
které vyvážejí lyžaře do výšky 2 000 metrů nad
mořem. Vyhlášenou předností střediska je vý-
hodný cenový systém založený na prin cipu all
inclusive, kdy ve vybraných termínech cena
ubytování  zároveň zahrnuje i permanentku na
lanovky a vleky a současně i vstupenku do ter-
málních bazénů.
Après ski: Jedinečné propojení lyžování s kou-
páním v termálních bazénech. K dis pozici jsou
dva termální akvaparky – Římské lázně a lázně
Svaté Kateřiny s vnitřními i venkovními bazény
a přírodní termální vodou 36 stupňů teplou.
Atraktivní je možnost přístupu do lázní přímo
na lyžích bezprostředně po sjezdu. Lázně dále
nabízejí masáže, solária, turecké lázně, sauny,
restaurace. Ve středisku jsou dále k dispozici te-
nisové kurty, možnost snowboardingu,  dětská
animace, množství restaurací a barů.

Skipas je zahrnut v ceně ubytování pouze v ter-
mínech 10. 3. – 2. 4. 2018, v tomto období je
také zahrnuta v ceně 50% sleva na vstup do ter-
málních lázní.
Výhody: Dva termální aquaparky. Lázně
Sv. Katariny byly kompletně renovovány.
Nevýhody: V případě teplého počasí může být
na okrajích sezóny méně sněhu.
Akce pro rodiny: K dospělému 6dennímu ski-
pasu je možno získat skipas pro dítě do 12 let
za symbolickou cenu 6 €. Akce platí v období
6. 1. – 9. 3. 2018.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 2 18 km Poma 25
Červené 26 77 km Sedačka 6
Černé 4 10 km Kabina 4
Celkem 32 105 km 35
Běžecké tratě 60 km
Vzdálenost z ČR: Praha 545 km

Brno 440 km
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SNOWBOARD EXTRA:
Snowpark Kaiserburgbahn: 
Boarder cross

Výhodný skipas
pro děti do 12 let

(pro termíny 6. 1. – 9. 3.)



HOTEL KOLMHOF DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Čtyřhvězdičkový hotel leží v těsné blízkosti ná-
stupu lanovky na Maibrunn.

VYBAVENÍ  
Recepce, bar, restaurace, sluneční terasa, po-
silovna, sauna, parní  lázeň s vířivkou. Wellness
centrum a vnitřní bazén. WI-FI zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje se sociálním zařízením
a možností přistýlky jsou vybaveny kabelovou
televizí a telefonem. K dispozici jsou i pokoje
Junior suite s ložnicí pro 2 osoby a denním po-
kojem s rozkládacím gaučem pro dvě děti.

STRAVOVÁNÍ 
Snídaně formou mezinárodního bufetu, večeře
servírované formou menu. Hotel na vyžádání
zajistí speciální dietní menu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,189.html

HOTEL ALMRAUSCH DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Příjemný hotel má výbornou polohu v klidné
části poblíž centra, hned u lanovky a v blízkosti
nově renovovaných lázní Sv. Kateřiny.

VYBAVENÍ 
Rodinný hotel má příjemnou hotelovou halu
s krbem, hotelový bar, sklípek, jídelnu, sluneční
terasu, knihovnu, hernu pro děti, výtah, vyhří-
vanou lyžárnu, parkoviště. Hostům je k dispozici
wellness s bazénem s protiproudem a nádher-
ným výhledem na Nockberge, sauna, pára,
whirpool, fitness (v ceně), solárium kosmetika
a masáže (za úplatu). Možnost připojení k inter-
netu v recepci zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Světlé, komfortní dvoulůžkové pokoje s vlast-
ním příslušenstvím a možností přistýlky jsou vy-
bavené kabelovou TV, rádiem, telefonem,
sejfem. K dispozici je koupací plášť. V nabídce
jsou i  rodinné pokoje (1 místnost) a  junior
suite (ložnice a denní pokoj).

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufet, večeře výběr ze tří hlavních
menu, čtvrté je vegetariánské, salátový a sýrový
bufet.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,175.html
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APARTMÁNY KAISERBURG
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Prostorné rodinné apartmány jsou situovány
v  centrální části lázní Bad Kleinkirchheim asi
250 m od vleků a 300 m od termálního kom-
plexu Sv. Kateřina.

UBYTOVÁNÍ
Studio pro 3 osoby (cca 40 m2) je v hlavní bu-
dově hotelu, v  jedné místnosti je kuchyňský
kout a dvě lůžka, vlastní příslušenství, TV, malý
balkon, možnost přistýlky.
Apartmán pro 4 osoby (cca 50 m2) je také
v hotelové budově, má navíc ložnici se dvěma
lůžky.

Apartmány pro 6 osob (cca 75 m2) jsou v de-
pandanci, mají dvě ložnice, denní pokoj s vyba-
veným kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem, TV a balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,277.html

APARTMÁNY JURI 
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány jsou situovány asi 200 metrů od la-
novky a 20 minut pěší chůze do termálních
lázní. Do centra se dostanete za 5 minut autem.

UBYTOVÁNÍ
Apartmány mají kuchyňku s vybaveným ku-
chyňským koutem na základní vaření, lednici,
balkon na sluneční stranu, vlastní příslušenství.
Studio pro 2-3 osoby (cca 40 m2) má v jedné
místnosti kuchyňský kout, rozkládací gauč
a křeslo.
Apartmán pro 4 osoby (cca 50 m2) má předsíň,
ložnici se dvěma lůžky, denní pokoj s kuchyňským

koutem a rozkládacím  gaučem. Vlastní příslušen-
ství (sprcha a oddělené WC). 
Apartmán pro 6 osob (cca 75 m2) má předsíň,
dvě ložnice (každá se dvěma lůžky), denní pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem.
Vlastní příslušenství (sprcha a oddělené WC).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,278.html
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APARTMÁNY REICHL
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány jsou rozmístěné ve třech lokalitách
v  centru lázeňského střediska ve vzdálenosti
250 – 500 metrů od lanovky na Maibrunn a ter-
málního komplexu Sv. Kateřiny. 

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány mají kuchyňský kout vyba-
vený pro základní vaření, vlastní příslušenství,
televizi, povlečení i ručníky.
Apartmán typ B pro 2 osoby – pokoj cca 
25-30 m2 se dvěma lůžky, předsíňka. 
Apartmán typ D pro 3 osoby – cca 35-40 m2 -
ložnice se třemi lůžky je oddělena od denního

pokoje závěsem, v  některých případech je
menší dvoulůžková ložnice a denní pokoj
s gaučem.
Apartmán typ E pro 4 osoby – cca 45-50 m2,
ložnice se dvěma lůžky, denní pokoj 
s rozkládacím gaučem, balkon.
Apartmán typ G pro 5 osob – cca 55-65 m2, dvě
ložnice, v jedné další lůžko nebo palanda, denní
pokoj, u některých je balkon.
Apartmán typ H pro 6 osob – cca 60-70 m2 má
dvě ložnice, denní pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro další dvě osoby, bal-
kon nebo terasu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,292.html

HOTEL SONNALM DÍTĚ
ZDARMA

**** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: polopenze

POLOHA
Komfortní hotel leží na sluneční straně měs-
tečka přímo u lanovky na  Maibrunn, několik
minut pěšky do centra Badu a k lázním
Sv. Kateřiny. 

VYBAVENÍ
Hotelová restaurace, hala s krbem, zimní za-
hrada, wellness - vyhřívaný bazén, sauna,
pára, whirpool, relaxační místnost v ceně, ma-
sáže se platí. Velká hotelová knihovna. WI-FI
za poplatek.

UBYTOVÁNÍ
Útulně zařízené prostorné dvoulůžkové pokoje
s vlastním příslušenstvím s odděleným WC, SAT
TV, telefon, balkon, fén. K dispozici jsou i pokoje
2+2 (jedna větší místnost se dvěma lůžky a roz-
kládacím  gaučem pro děti). Možnost dodání
dětské postýlky. 

STRAVOVÁNÍ
Snídaně bufetovým způsobem včetně výběru
bioproduktů, večeře s  obsluhou – výběr
z menu.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,241.html

Více na str. 07
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APARTMÁNY BEL MONTE
**** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Nové apartmány leží v bezprostřední blízkosti
lázní Römerbad a lanovky  Kai ser burgbahn.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné komfortní apartmány jsou útulně za-
řízené a  situované na jih s  výhledem na vr-
cholky hor. Všechny mají kompletně zařízený
kuchyňský kout – nádobí, sporák se čtyřmi plo-
týnkami a troubou, mikrovlnná trouba, myčka
na nádobí, chladnička s  mrazákem. WI-FI
možné za poplatek.
Apartmán pro 6-8 osob (cca 88 m2) má před-
síň, ložnici se dvěma lůžky, koupelnu se sprchou

a  bidetem, oddělené WC, kuchyň s  jídelním
koutem a  rozkládacím gaučem pro další dvě
osoby, velký balkon. V  patře je další velká
 ložnice s dvojitým lůžkem, dále je zde rozkládací
gauč, velká koupelna se sprchou, WC a  bi -
detem.
K dispozici jsou i menší apartmány pro  4–6 osob
s  denním pokojem s  rozkládacím gaučem
a dvěma ložnicemi (možno na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,390.html

APARTMÁNY ALPENLANDHOF 
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány mají atraktivní polohu přímo u ter-
málních lázní Sv. Kateřiny. Lázně byly kom-
pletně renovovány v roce 2017.

VYBAVENÍ
Všechny apartmány mají vlastní sociální zaří-
zení, kuchyňský kout vybavený pro základní va-
ření, chladničku, ložní prádlo, ručníky, toaletní
potřeby a prostředky na mytí nádobí, v kou-
pelně je fén. WI-FI zdarma k dispozici.

UBYTOVÁNÍ
Studio pro 2 osoby (cca 30 m2) je jeden prostor
s kuchyňským koutem, dvěma lůžky, balkon.

Apartmán pro 2 - 4 osoby (cca 55 m2) má od-
dělenou ložnici se dvěma lůžky, denní pokoj
s rozkládacím gaučem, balkon.
Apartmán pro 4 - 6 osob (70 - 80 m2) má dvě
ložnice, každou se dvěma lůžky, denní pokoj
s rozkládacím gaučem, balkon.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8427.html
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APARTMÁNY RÖMERHOF
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,377.html

APARTMÁNY DIANA
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům Diana je situován asi
200 metrů od vleků a termálního komplexu
Römerbad v centrální části lázní. Zastávka ski-
busu 50 m před apartmánem.

UBYTOVÁNÍ
Prostorné, pohodlné apartmány jsou vybavené
zařízeným kuchyňským koutem, obý vacím po-
kojem s TV, telefonem, příslušenstvím, balko-
nem. WI-FI zdarma.
Apartmán pro 2 osoby typ B má obý vací pokoj
s kuchyňským koutem, telefon, TV, vlastní pří-
slušenství. 

Apartmán pro 3–4 osoby typ A (cca 60 m2) je
ideální pro rodiny s dětmi. V jednom větším po-
koji je manželské lůžko, rozkládací gauč, ku-
chyňský kout, telefon. TV. Vlastní  příslušenství. 
Apartmán pro 4-6 osob typ C (cca 85 m2) je
prostorný, má velkou ložnici s přistýlkou, denní
pokoj s  rozkládacím gaučem a možností při-
stýlky, kuchyňský kout, příslušenství. Vhodné
pro větší rodinu.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,354.html
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POLOHA
Apartmány mají výbornou polohu přímo
v  centru městečka naproti termálním lázním
Römerbad a  zároveň v  těsné blízkosti vleků
Kaiserburgbahn.

UBYTOVÁNÍ
Komfortní apartmány jsou vybaveny SAT TV, te-
lefonem, kuchyňským koutem vybaveným pro
základní vaření, chladničkou s malým mrazícím
boxem, kávovarem, mikrovlnnou troubou, rá-
diem. Možnost připojení k internetu za popla-
tek. Parkování je možné v garáži.
Apartmány pro 2 osoby (29 m2) mají denní

pokoj se dvěma lůžky, kuchyňku s jídelním kou-
tem, předsíň, příslušenství, balkon nebo terasu.
Apartmány pro 4 osoby (cca 59 m2) mají denní
pokoj s rozkládacím gaučem pro dvě osoby, lož-
nici se dvěma lůžky, kuchyňku s jídelním kou-
tem, předsíň, příslušenství, balkon s výhledem
na Kaiserburg.
Apartmány pro 6 osob (78 m2) jsou vybaveny
stejně jako čtyřlůžkové, navíc mají další ložnici
se dvěma lůžky a mají oddělené WC.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

SKIPAS V CENĚ + 50% sleva 
v lázních

PRO TERMÍNY 10. 3. – 2. 4. 2018 



800 112 112160

RAKOUSKO | KORUTANY | BAD KLEINKIRCHHEIM | 1 070–2 440 m n. m.

APARTMÁNY CENTRAL 
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány jsou rozmístěné v centru lázeňského
střediska ve vzdálenosti 200 až 500 metrů od la-
novky na Maibrunn a termálního komplexu
Sv. Kateřiny. 

UBYTOVÁNÍ
Prostorné, pohodlné apart mány jsou vybavené
kompletně zařízeným kuchyňským koutem,
obý vacím pokojem s TV,  telefonem, rádiem,
příslušenstvím, balkonem. Klienti mají možnost
parkovat zdarma v krytých garážích. WI-FI za
poplatek.

K dispozici jsou následující typy apartmánů:
Apartmány pro 4-5 osob mají obývací pokoj
s kuchyňským koutem a jednu ložnici s mož-
ností přistýlky.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,358.html

APARTMÁNY TAFERNER
*** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmánový dům má výbornou polohu v blíz-
kosti sjezdovky u lanovky Kaiserburgbahn a ter-
málních lázní Römerbad.

UBYTOVÁNÍ
Všechny apartmány mají vlastní sociální zaří-
zení, kuchyňský kout vybavený na vaření, kabe-
lovou nebo SAT TV.
Apartmán pro 2 osoby (18 m2) je studio se
dvěma lůžky.
Apartmán pro 3 osoby (25 m2) má ložnici se
dvěma lůžky a denní pokoj s  rozkládacím
křeslem.

Apartmán pro 4 osoby (38 m2) je prostornější,
v denním pokoji má rozkládací gauč pro dvě
osoby.
Apartmán pro 5 osob (56 m2) má dvě ložnice
a v denním pokoji rozkládací křeslo.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,374.html
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REZIDENCE MARGERITHENWEG 
**** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Apartmány nově postavené v roce 2012 jsou
vhodné zvláště pro rodiny s dětmi. Mají výhod-
nou polohu na slunečném místě asi 350 metrů
od lázní Römerbad a hlavní lanovky na
Kaiserburg.

UBYTOVÁNÍ
K dispozici jsou tři apartmány o ploše cca 58 m2.
Všechny apartmány mají kuchyňský kout vyba-
vený na vaření, vlastní příslušenství, chladničku,
SAT TV. Parkování u apartmánů zdarma.
Připojení k WI-FI možné zdarma. 

Apartmány pro 4 – 6 osob (cca 60 m2) mají dvě
ložnice, denní pokoj s jídelním koutem a rozklá-
dacím gaučem, dvě koupelny, WC, balkon. K dis-
pozici jsou celkem tři apartmány, v jednom je
jedna ložnice s palandou (vhodné pro děti).

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,370.html

REZIDENCE MARIAGRAZIA
**** BAD KLEINKIRCHHEIM

Zájezdy: 5, 8 dní Strava: bez stravování

POLOHA
Nově postavená rezidence leží přímo u termál-
ních lázní Römerbad a lanovky Kaiserburgbahn. 

UBYTOVÁNÍ
Apartmány pro 4-6 osob (cca 70 m2):
Apartmány jsou komfortně vybavené, mají
krásnou sluneční terasu situovanou jižně s vý-
hledem na hory. Skládají se ze dvou ložnic
(každá má dvě lůžka), předsíně, denního pokoje
s rozkládacím gaučem pro další dvě osoby. Dále
je zde kuchyňský kout vybavený k  vaření –
čtyřplotýnkový vařič, trouba, myčka nádobí,
chladnička s  mrazákem, kávovar, toustovač,

varná konvice, vysavač, SAT-TV. Dvě koupelny
s WC, fén, ložní prádlo, ručníky a toaletní po-
třeby k  dispozici. Připojení k WI-FI možné
zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Bez stravování.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,339.html
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RAKOUSKO | KORUTANY | GERLITZEN ALPEN | 504–1 911 m n. m.

800 112 112162

Gerlitzen Alpe je středisko, které je vhodné
především pro rodiny s dětmi. Středisko patří
mezi jedno ze čtyř středisek v  okolí Villachu.
Díky kvalitnímu zasněžování nabízí lyžování od
poloviny prosince do poloviny března. V oblasti

najdete také dobré terény pro běžkování jak pro
klasický běh, tak pro bruslení. 
Terény: Středisko nabízí 46 km sjezdovek, 14 la-
novek s hodinovou přepravní kapacitou 17 500
osob. Středisko je spíše určeno pro začátečníky
či rodiny s dětmi, pro které jsou tu i lyžařské
školičky. Najdete tu také jeden funpark s half-
pipes (100 m), který splňuje předpisy FIS. 
Aprés ski: Možnost sáňkování či doporučujeme
návštěvu blízkého Villachu, kde je mnoho res-
taurací, barů, diskoték či kaváren. 
Skipas: Skipass Gerlitzen
Výhody: Vynikající sněhové podmínky, upra-
vené stopy, zaměření na rodiny s dětmi.

Nevýhody: Nižší počet sjezdovek, větší vzdále-
nost z ČR.

Sjezdové tratě Lanovky
Modré 10 16 km Poma 7
Červené 11 27 km Sedačka 6
Černé 2 3 km Kabina 1
Celkem 23 46 km 14
Běžecké tratě 6 km
Vzdálenost z ČR: Praha 520 km

Brno 460 km

1

2
3

HOTEL EDUCARE DÍTĚ
ZDARMA

**** TREFFEN BEI VILLACH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Bezbariérový hotel Educare je umístěný v blíz-
kosti jezera Ossiach i nástupní stanice lanovky,
cca 5 km od centra Villachu. 
Lyžařský areál Gerlitzen 1,5 km, zastávka ski-
busu naproti hotelu.

VYBAVENÍ
Recepce, Lobby, zimní zahrada, Wi-Fi: zdarma,
lyžárna, výtah, parkoviště: zdarma, snídárna,
restaurant, bar, café, terasa, pivní zahrádka.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až dvou přistý-
lek, s vlastním příslušenstvím, vysoušečem vlasů,
u některých pokojů balkon/terasa,  některé

 pokoje jsou bezbariérové. Telefon, Satelitní TV,
Wi-Fi zdarma.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze: snídaňový bufet, večeře tříchodové
menu, salátový bar.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,8270.html
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GASTHOF ZUR POST DÍTĚ
ZDARMA

*** OSSIACH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný penzion leží v centru střediska, cca
150 metrů od jezera Ossiach am See, cca 8 km
od lanovky Kanzelbahn, 3 denně skibus.

VYBAVENÍ
Recepce, hala s lobby, snídárna, restaurace, bar,
pivní zahrada, TV místnost, výtah (jen v hlavní
budově), WI-FI zdarma.

UBYTOVÁNÍ
Moderně zařízené dvoulůžkové pokoje s mož-
ností až 2 přistýlek s vlastním příslušenstvím,
SAT TV. Většina s balkonem či terasou.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze. Bufetová snídaně a 3chodová ve-
čeře se salátovým bufetem.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,7591.html

STRANDHOTEL PRINZ
*** OSSIACH

Zájezdy: 4 a více dní Strava: polopenze

POLOHA
Rodinný hotel leží na břehu jezera Ossiachersee,
centrum Ossiachu cca 300 metrů, Villach s nejbliž-
šími obchody cca 12 km, lyžařský areál Gerlitzen
Annenheim 8 km - transfer zdarma 3x denně,
 zastávka 200 m.

VYBAVENÍ
Recepce, hala s lobby, restaurace, bar, terasa,
pivní zahrádka, TV místnost, salónek. Lyžárna.
Parking a WI-FI bez poplatku.

UBYTOVÁNÍ
Dvoulůžkové pokoje s možností až 2 přistýlek.
Sprcha/WC, SAT TV, WI-FI bez poplatku.

STRAVOVÁNÍ
Polopenze: Bufetová snídaně. Večeře třícho-
dové menu, salátový bar.

Více na: 
www.cedok.cz/dovolena/,6483.html
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SLEVY AŽ 7 % 
S CLUBEM ČEDOK

Staňte se členy Clubu Čedok! Získejte atraktivní slevy! 
Věrnostní program Club Čedok je určen zákazníkům, kteří 
jsou držiteli karty Club Čedok. Tito zákazníci mohou v rámci 
věrnostního programu čerpat nadstandardní slevy. 
Při koupi vybraného zahraničního zájezdu každý držitel člen-
ské karty Clubu Čedok může čerpat věrnostní slevu, která je 
o 2% vyšší, než sleva pro všechny další zákazníky.

Nejste ještě členy Clubu Čedok?
NeVáhejTe a PřidejTe Se! 
Stačí pouze zakoupit zahraniční zájezd z nabídky cestovní 
kanceláře Čedok, vyplnit členský formulář a uvedené atraktivní slevy 
můžete čerpat již při zakoupení příštího zájezdu. Výhody pro členy Clubu Čedok 
nejsou omezeny pouze na slevy při koupi zájezdu – klubovou kartu si rozhodně nezapomeňte 
vzít i na svou dovolenou! Ve vybraných destinacích jsou pro Vás připraveny atraktivní slevy z cen 
fakultativních výletů a různých služeb či nákupů. Podrobné informace a podmínky týkající se 
Clubu Čedok získáte na našich internetových stránkách www.cedok.cz, na bezplatné telefonní 
lince 800 112 112 či na kterékoli pobočce cestovní kanceláře Čedok. K čerpání slev je nutno při 
koupi zájezdu předložit platnou členskou kartu Clubu Čedok.

PodTržeNo a SeČTeNo   
Být členem Clubu Čedok se prostě vyplatí! 

800 112 112

Club Čedok
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iNForMaCe o Prodeji

internetový on-line  
prodej na www.cedok.cz 
Vám nabídne vždy aktuální 
nabídku včetně cen a dostup-
ných slev a  výhod. Samozřej-
mostí je pak jednoduchá re-
zervace, která Vám umožní 
nákup Vámi vybraného zájez-
du bez nutnosti návštěvy na 
některém z našich prodejních 
míst. 

osobní informace  
a rezervace 
Na 32 našich prodejních mís-
tech nebo u  Čedok Partne-
rů či našich autorizovaných 
prodejců. Seznam prodej-
ních míst CK Čedok, Čedok 
Partnerů a  autorizovaných 
prodejců včetně kontaktů na-
leznete na straně 169 a zadní 
obálce tohoto katalogu nebo 
na www.cedok.cz. 

Telefonické informace  
a rezervace 
Na modré bezplatné lince Če- 
dok 800 112 112 nebo na  
221 447 777. 
Telefonní čísla jsou Vám k dis-
pozici od pondělí do neděle 
8:00 – 21:00 hod.

Písemné informace  
a rezervace 
Faxem na čísle: 221 447 136 
E-mailem: info@cedok.cz 
dopisem na adrese: 
Čedok a.s., rezervace zájezdů 
Luxembourg Plaza,  
Přemyslovská 2845/43,  
130 00 Praha 3

Přehled symbolů používaných v tomto katalogu

Novinka

Zlatý tip Čedoku

Bazén

SKIPAS
V CENĚ Skipas v ceně

Dětský koutek

Fitness

Kuchyně

Lednice

Mikrovlnná trouba

Pobyt se psem

Wifi

Rodiny s dětmi

Senioři

Trezor

Wellness

Hotel  
pouze pro dospělé
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Ubytování
Pro Vaši spokojenost je nabídka ubytovacích kapacit
v každém cíli cesty co nejpestřejší – od apartmánů až
po luxusní hotely – tak, aby odpovídala Vašim předsta-
vám a finančním možnostem. Vzhledem k tomu, že vní-
mání kvality i označování kategorie ubytování se mohou
v jednotlivých zemích výrazně lišit, užívá Čedok pro hod-
nocení ubytovacích zařízení vlastní stupnici kvality slu-
žeb. Stupnice kvality služeb hotelů a apartmánů
vyjadřuje pouze názor Čedoku na kvalitu ubytování tak,
jak se jeví z hlediska standardu požadavků středoevrop-
ského cestovatele. Upozorňujeme, že kvalita ubytování
v apartmánech není totožná s hotelem, neboť jde
o odlišný typ ubytovacího zařízení. Například nelze oče-
kávat, že apartmány označené třemi symboly Čedoku
odpovídají svou úrovní stejně označenému hotelu.
Kvalita služeb v apartmánech je zpravidla nižší než
v hotelích, což nachází své vyjádření v cenách zájezdů.
Vysvětlení stupnice kvality služeb je uvedeno níže.
Přestože naši pracovníci při nákupu ubytovacích kapacit
důkladně prohlédnou ubytovací objekty, v dané třídě
apartmánů či hotelů vybírají to nejlepší a v katalogu je
pravdivosti a přesnosti popisů ubytovacích objektů věno-
vána obzvláštní péče, nemůže Čedok ovlivnit některé
skutečnosti: 
• ve výjimečném případě, zpravidla nikoli vinou naší CK,

může dojít k překnihování ubytovacího objektu. V tako-
vém případě Vám bude poskytnuto ubytování shodné
či  vyšší kategorie.

• doba určená k ubytování a opuštění pokoje nebo
apartmá je stanovena hotelem (ubytovatelem) tak, aby
mohl být proveden řádný úklid. Naší snahou je zkrátit
Vám při příjezdu dobu čekání na ubytování na mini-
mum. Stejně tak při odjezdu Vám zpravidla naši
zástupci zabezpečí po nezbytně nutnou dobu úschovu
zavazadel. Bohužel naše cestovní kancelář nemůže
garantovat v každém případě bezprostřední návaznost
ubytování na Váš příjezd nebo odjezd.

• ve většině hotelů je možné si pronajmout hotelový tre-
zor. Využijte této možnosti k úschově svých cestovních
dokladů, peněz a cenností. V opačném případě Vám
doporučujeme rozdělit uvedené věci a uschovávat je
minimálně na třech místech. Předejdete tak případným
nepříjemnostem spojeným se ztrátou všech dokladů
a finančních prostředků.

• v žádném případě nelze označit vodu v ubytovacích
objektech za pitnou.

• koupelny ubytovacích objektů nižších kategorií často
nejsou vybaveny mýdlem nebo jsou vybaveny mýdlem
v drobném hotelovém balení. Doporučujeme vzít
s sebou vlastní hygienické i toaletní potřeby, při uby-
tování v apartmánech i koupelnové prádlo a mycí
potřeby na nádobí. V uzavřených nevětraných prosto-
rách, jako jsou koupelny, může dojít vlivem zvýšené
vlhkosti k výskytu plísně, a to i přesto, že je koupelna
pravidelně uklízená. Plíseň za konkrétních podmínek
vznikne ve velmi krátkém časovém horizontu. Nemalý
vliv na to má i nadmořská výška, kde platí jiné zákoni-
tosti stran kondenzace vnitřní vlhkosti než v nížinách.
Proto je třeba v pokojích pravidelně větrat.

• ubytovací zvyklosti v některých zemích, např. ve Francii,
Itálii a podobně, se mohou lišit od běžného standardu.
Pro tyto země jsou typické malé rozměry pokojů
a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé pokoje
mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem a obytný pro-
stor pokojů s přistýlkami může být značně pmezený.
Rovněž konfigurace koupelen bývá velmi úsporná

a často je sprcha řešena přímým výstupem vedle sani-
tárního zařízení. (Pokud si přejete vyšší standard, dopo-
ručujeme výběr ubytování vyšší kategorie.) 

• je-li v popisu vybavení pokoje uvedena varná konvice,
je tento požadavek splněn i kávovarem a naopak. 

• pokud je ubytovací zařízení vybaveno klimatizací, může
se stát, že v některých hotelích bude v činnosti pouze
v době nejvyšší sezóny nebo za příplatek. 

• ubytovací zvyklosti v některých zemích se mohou lišit
od standardů v České republice.
např. konfigurace koupelen bývá velmi úsporná a často
je sprcha řešena přímým výstupem vedle sanitárního
zařízení

• pro některé země jsou typické poměrně malé rozměry
pokojů a úsporné řešení lůžek formou paland. Některé
pokoje mohou být vybaveny rozkládacím lůžkem
a obytný prostor pokojů s více přistýlkami může být
značně omezený.

• dalším typem úsporného řešení lůžek je jejich instalace
formou vysouvacího lůžka z úložného prostoru.
Smyslem tohoto řešení je poskytnout klientovi větší
prostorový komfort při denním pobytu v pokoji. Ceny
uvedené v ceníku se vztahují i na tato lůžka, a není-li
uvedeno v ceníku jinak, nelze pro tato lůžka poskytovat
slevu z ceny. 

• přistýlka nemusí být vždy pevné lůžko, ale např. roz-
kládací lehátko, rozkládací křeslo, rozkládací gauč nebo
palanda.

• při ubytování jednoho klienta ve dvoulůžkovém nebo
vícelůžkovém pokoji se účtuje příplatek za neobsazené
lůžko, a to i v případech, kdy toto lůžko není v pokoji
umístěno.
V praxi to znamená, že jednolůžkový pokoj a dvoulůž-
kový pokoj s doplatkem na neobsazené lůžko jsou zcela
rovnocenné a prodávají se za stejnou cenu. Konkrétní
přidělení příslušného typu pokoje záleží výhradně na
možnostech ubytovacího zařízení. Standardní jedno-
lůžkový pokoj je vždy menších rozměrů.

• při prodeji pokojů a zejména apartmánů preferujeme
prodej těchto jednotek jako celek jednomu objednateli.
V některých případech a se souhlasem klienta jsou
v prodeji i jednotlivá lůžka v těchto jednotkách s jejich
doobsazením dalšími cizími klienty. Uvedená forma
prodeje je určena pro klienty, kteří nejsou schopni plně
obsadit celou ubytovací jednotku, nechtějí hradit
poplatky za neobsazená lůžka a zároveň jim nevadí,
když stejný objekt, zejména sociální zařízení popř.
kuchyňku, sdílejí s jinými klienty. Při zakoupení těchto
produktů v případech, kdy klient nehradí předepsané
poplatky za neobsazená lůžka, doporučujeme pečlivě
konzultovat obsazení jednotky s prodejcem. Požadavek
a očekávání klienta, že při této formě odběru produktu
zůstanou neobsazená a neuhrazená lůžka fakticky
volná, nemůžeme splnit. Uvedený stav nastává pouze
výjimečně v případech, kdy celá ubytovací kapacita není
plně obsazena.

• fotografie ubytovacích kapacit uvedené v katalogu jsou
ilustrační, proto nemusí vždy zcela přesně korespon-
dovat s pokojem, který je klientovi na místě přidělen.
Přidělování konkrétních ubytovacích kapacit provádí
zásadně ubytovatelé a cestovní kancelář na toto má
jen velmi omezený vliv. 

Stravování
U každého zájezdu naleznete informaci o možnostech
stravování.
Námi používané pojmy znamenají:
• kontinentální snídaně – většinou opakující se nabídka

- káva nebo čaj, chléb nebo pečivo, máslo, džem 
• kontinentální snídaně zesílená (rozšířená) – má rozsah

kontinentální snídaně rozšířený o plátek sýra nebo
salámu, popř. vejce

• bufetový způsob stravování – samoobslužný systém
stravování s nabídkou studené i teplé kuchyně 

• švédské stoly – samoobslužný systém stravování
s nabídkou pouze studené kuchyně

V některých případech může být způsob stravování kom-
binovaný. Např. předkrmy jsou nabízeny formou švéd-
ského stolu, hlavní jídlo s obsluhou. Tato skutečnost je
obvykle v katalogu uvedena. Naše CK nemůže zajistit,
ale ani omezit, případnou nabídku specialit místní
kuchyně dané země.
Kvalita stravování (bohatost a pestrost) je většinou přímo
úměrná kategorii zvoleného ubytovacího objektu. Avšak
stravovací zvyklosti v některých zemích, se mohou lišit
od našeho způsobu stravování ve vydatnosti a pestrosti
některých denních jídel. 
Není-li uvedeno jinak, nápoje nejsou zahrnuty v ceně
stravování.
Fakultativně dokoupené večeře garantujeme při počtu
deseti a více zájemců.

Doprava
Protože celkový dojem z Vaší dovolené nepochybně
ovlivní kvalita dopravy, věnovali jsme v přípravě sezóny
zvýšenou pozornost výběru smluvních dopravců.
Autokarovou přepravu zajišťujeme buď vlastními auto-

kary nebo dopravními prostředky solidních autobuso-
vých společností a v neposlední řadě využíváme
i nabídky autokarové dopravy jiných CK. Naše CK používá
na svých cestách autokary v dálkové úpravě, která obvy-
kle zahrnuje video a nabídku teplých a studených
nápojů. Do vzdálenějších míst pak i klimatizaci
a WC.Všechna místa v autokaru mají stejnou hodnotu
a nelze požadovat slevu z ceny při přidělení místa v auto-
karu, které klientovi nevyhovuje. Při přidělování míst
v autokarech se snažíme vyhovět individuálním přáním
klientů s tím, že přednost při výběru sedadel mají klienti,
kteří se na zájezd přihlásí dříve.  

Skipasy
Vícedenní skipasy mohou mít v jednotlivých střediscích
specifické podmínky pro jejich vystavení (požadavek na
fotografii, vratná záloha na čipovou kartu). Bližší infor-
mace obdržíte v Cestovních informacích k Vašemu
zájezdu. V případě čerpání věkově omezených zlevně-
ných skipasů (dítě, junior, senior) počítejte s požadavkem
na ověření data narození (např. cestovním dokladem).

Lyžařské vleky
Údaje o vzdálenosti lyžařských vleků a lanovek od uby-
tovacího objektu uváděné v popisech, jsou pouze ori-
entační, stejně jako zastávky skibusu. Čedok nemůže
garantovat sněhové podmínky. Funkčnost vleků a lano-
vek může být v některých obdobích omezena z důvodu
špatných sněhových či klimatických podmínek, lavino-
vého nebezpečí. Za tato omezení nenese Čedok odpo-
vědnost. 

Slevy
Slevy pro členy Clubu Čedok platí pro klienty, kteří jsou
držiteli členské karty Club Čedok, a  jejich doprovod
v rámci jedné smlouvy a ubytovací jednotky  (pokoj či
apartmán). 
Slevy za včasný nákup a trvalé slevy poskytujeme pro-
centní sazbou ze základní ceny zájezdu (nevtahuje se na
fakultativní příplatky). Slevy nelze navzájem sčítat
s jinými slevami (použít současně). 

Změny cen 
Čedok si v souladu se Všeobecnými smluvními podmín-
kami vyhrazuje právo na změnu cen. Z obchodních
důvodů provádíme v průběhu prodeje úpravy cen
a doprodejové akce posledních míst například prodejem
v režimu „v poslední minutě“, „last mi nu te“, „speciální
nabídka“ či „nabídka no name“. V průběhu těchto akcí
nemůže Čedok klientům dodatečně měnit cenu zájezdu
platnou v době jeho zakoupení.
Ke změně ceny může dojít v důsledku zvýšení ceny
pohonných hmot či plateb spojených s dopravou jako
jsou letištní, přístavní či jiné poplatky nebo v případě,
že se směnný kurs české koruny použitý pro stanovení
ceny zájezdu změní v průměru o více než 10%. Ceny lete-
nek tvořících součást zájezdu při využití pravidelné
letecké přepravy jsou kalkulovány v optimální knihovací
třídě. Při vyprodání knihovací třídy si Čedok vyhrazuje
právo změnit cenu dopravy v závislosti na potvrzené
ceně letenky. Náklady na leteckou  přepravu byly kalku-
lovány s velkým předstihem a vycházely z průměrné svě-
tové ceny leteckého paliva nebo ropy platné v době
kalkulace.

Minimální počet účastníků 
pro realizaci zájezdu
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 35
osob, není-li u jednotlivých zájezdů v katalogu, v potvr-
zení o zájezdu nebo ve smlouvě o zájezdu uvedeno jinak.  

Dodatečná přání klientů 
K doplňujícím nebo upřesňujícím požadavkům klienta
na ubytování nebo dopravu, které klient uvádí při objed-
návce zájezdu, Čedok přihlíží a dle svých možností se
snaží klientům vyhovět. Tyto požadavky však je třeba
vždy považovat pouze za nezávazné poptávky typu
"pokud to bude možné" a jejich splnění netvoří součást
závazku Čedoku vůči klientům. Pokud jde o požadavky
za příplatek (např. balkon, výhled na moře, dětská
postýlka) uvedené ve smlouvě o zájezdu, je Čedok povi-
nen zajistit splnění tohoto požadavku.  

Delegáti 
Pokud v pobytovém středisku funguje střediskový dele-
gát, bude Vás po příjezdu kontaktovat a bude Vám nápo-
mocen v místě pobytu. Delegát má na starosti obvykle
více ubytovacích objektů a do střediska dojíždí. 
Při úvodní informativní schůzce Vás blíže seznámí s poby-
tovým místem a poskytovanými službami. Pro kontak-
tování střediskového delegáta doporučujeme využívat
pro řešení veškerých záležitostí především úřední hodiny,
pravidelné schůzky nebo telefonické spojení pro případ
mimořádné události nebo potřeby okamžité pomoci.

Pasové a vízové formality 

Občanům třetího státu, kteří mají vízovou povinnost,
doporučujeme, aby si veškeré informace týkající se
vízové povinnosti a důležité skutečnosti s tím spojené,
zjistili ještě před zakoupením zájezdu. Uvedené se vzta-
huje jak na cílové tak na tranzitní země. Pokud si klient
neopatří víza pro cílové nebo tranzitní země a je z tohoto
důvodu ze zájezdu vyloučen, nese veškeré náklady tímto
zrušením vzniklé klient. V případě neudělení víza platí
Všeobecné smluvní podmínky Čedoku a.s. 
Pasové orgány některých zemí (s vízovou povinností i bez
ní) vyžadují pro vstup do země cestovní pas mající
nejméně 1-2 volné stránky, umožňující vlepení víza nebo
umístění vstupního a výstupního razítka. Dodržování
tohoto pravidla je důležité zejména v případech udělo-
vání víz v místě vstupu do země.

Způsoby placení  

Naše cestovní kancelář umožňuje úhradu služeb širokým
spektrem. Pokud jste si již vybrali svůj zájezd, Vaše objed-
návka byla potvrzena a návštěva naší pobočky je pro
Vás časově náročná, můžete si jej objednat na našich
internetových stránkách www.cedok.cz a zaplatit svou
platební kartou zabezpečenou platbou online nebo
můžete cenu zájezdu uhradit bankovním převodem na
naše účty, jejichž čísla Vám sdělíme při potvrzení objed-
návky nebo bezhotovostně také na základě vystavené
faktury. Při osobní návštěvě pobočky jsou možné jak
hotovostní platby, tak platby platebními kartami. Bližší
informace Vám podá každá pobočka naší CK nebo pra-
covníci naší rezervační centrály. 

 Důležité upozornění při uzavírání smlouvy o zájezdu
u obchodních zástupců Čedoku

Obchodní zástupce Čedoku (autorizovaný prodejce) je
Čedokem zmocněn výhradně k tomu, aby při uzavírání
smlouvy o zájezdu od klienta inkasoval pouze zálohu ve
výši a lhůtách stanovených ve smluvních podmínkách.
Zbývající část ceny zájezdu hradí zákazník vždy přímo
Čedoku, a to kterýmkoliv z výše uvedených způsobů pla-
cení. Zákazník má právo i při platbě zálohy uhradit tuto
částku přímo Čedoku a nikoli obchodnímu zástupci,
avšak tato platba musí být realizována v době rezervace
služeb tj. ještě před uzavřením vlastní smlouvy o zájezdu.
K tomuto opatření Čedok přistoupil z důvodu posílení
jistoty všech klientů, že jejich finanční prostředky budou
sloužit výhradně k úhradě jimi zakoupených služeb.

Ceny služeb 

Základní cena je cena, která je taxativně uvedená
v ceníku konkrétního zájezdu. Tato cena nezahrnuje
fakultativní služby a nepovinné příplatky. Základní cena
a zákazníkem zakoupené fakultativní služby tvoří cenu
zájezdu ve smyslu zákona. Všechny ceny uvedené
v tomto katalogu jsou v Kč/jedna osoba. Při zakoupení
zájezdu individuálním cestovatelem při neobsazení více-
lůžkového pokoje bude požadována úhrada příplatku
za jednolůžkový pokoj. Příplatek se hradí i v případě, kdy
neobsazené lůžko nebude v jednolůžkovém pokoji
fyzicky umístěno. Vstupy do památkových objektů
nejsou zahrnuty v ceně, není-li v programu zájezdu uve-
deno jinak.

Nabídky v poslední minutě

U doprodejových akcí „v poslední minutě“, „speciální
nabídka“, či „nabídka no name“, může být cena nižší,
než cena uvedená v katalogu. 

Změna podmínek 

Nabídku v tomto katalogu připravujeme se značným
předstihem. V době mezi vydáním katalogu a realizací
zájezdu proto mohou nastat nové okolnosti, které mají
vliv na podmínky realizace zájezdu. Naše cestovní kan-
celář si proto vyhrazuje právo změnit údaje uvedené
v tomto katalogu z technických, provozních nebo jiných
důvodů, zejména rozsah a obsah služeb a dále i pod-
mínky realizace účasti na zájezdu.
Zejména může dojít ke změnám a posunům letového
řádu a dále ke změnám pořadí jednotlivých programo-
vých dnů nebo prohlídek.
Trasy nakreslené v mapkách jsou jen orientační a mohou
se změnit. Pro obsah nabízených služeb je směrodatný
verbální popis.
Pořadí programových dnů může být pozměněno dle
momentální situace v místě.

Ceny uvedené v tomto katalogu a ceníku byly kalkulované
dle kurzů platných k 22. 6. 2017. Údaje uvedené v tomto
katalogu jsou platné ke dni uzávěrky, tj. k 30. 6. 2017.
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby
jsou vyhrazeny. Katalog je platný do 30. 4. 2018.

*
velmi jednoduché ubytování s minimálním komfortem 
a jednoduchým rozsahem stravování

**
jednoduché ubytování určené pro méně náročné turisty,
s jednoduchým rozsahem stravování

***
běžný turistický standard ubytovacích a stravovacích
služeb

****
kvalitní ubytování, vyšší standard ubytovacích
a stravovacích služeb

*****            
luxusní standard ubytovacích a stravovacích služeb

*

zmenšený symbol (půl symbolu) 
- vyšší kvalita základního stupně

Podmínky účasti na zájezdech a  vzájemná práva a  povinnosti, vznikající mezi klientem a  naší cestovní kanceláří, stanoví Všeobecné smluvní podmínky
Čedoku a.s., jejichž úplné znění naleznete na závěrečných stránkách tohoto katalogu. Jejich nedílnou součástí jsou další podmínky upravující obsah našich
služeb uvedené v  následující informaci. Prostudujte si, prosím, ještě před sepsáním smlouvy o zájezdu jak Všeobecné smluvní podmínky, tak tyto níže
uvedené doplňující informace, aby bylo dosaženo shody mezi naším a Vaším chápáním rozsahu a obsahu služeb.
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VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ČEDOK A.S.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné

pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s.,
a dále pro jednotlivé služby cestovního ruchu prodávané jménem a na
účet cestovní kanceláře Čedok a.s., nestanoví-li Zvláštní/Speciální
smluvní podmínky jinak. 

2. Cestovní kancelář Čedok a.s. jako pořadatel (§ 2523 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník – dále jen OZ) prodává zájezdy (§ 2522 OZ) na zá-
kladě Smlouvy o zájezdu vyhotovené v písemné formě, která obsahuje
všechny zákonem stanovené náležitosti pro písemné Potvrzení o zájezdu
(§ 2525 OZ). Obdobně prodává svým jménem a na svůj účet i jednotlivé
služby cestovního ruchu na základě Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Není-li Smlouva o zájezdu vyhotovena v písemné formě (zejm.
internetový prodej), cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi píse-
mné Potvrzení o zájezdu, jehož převzetí zákazník potvrdí. Obdobně není-
li Smlouva o poskytnutí jednotlivé služby vyhotovena v písemné formě,
cestovní kancelář Čedok a.s. vydá zákazníkovi příslušný písemný doklad
o zakoupení služby (voucher/poukaz, letenku apod.), jehož převzetí zá-
kazník potvrdí.

3. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kance-láře Čedok a.s. (dále
jen „VSP“) jsou nedílnou součástí Smlouvy o zájezdu (Potvrzení o zá-
jezdu) nebo Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby cestovního ruchu
uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří Čedok a.s.

Článek I – ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU
Účastníky smluvního vztahu jsou:
a) pořadatel Čedok a. s., se sídlem Na Příkopě 18, 111 35 Praha 1, Česká

republika, IČO: 601 92 755, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl B vložka 2263 (dále jen „Čedok“) a

b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba (dále jen „zá-
kazník“).

Článek II – PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
Tyto VSP upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji:
a) zájezdů (§ 2522 OZ), jejichž pořadatelem je Čedok, nebo
b) ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb cestovního ruchu

dle individuálního požadavku zákazníka, prodávaných jménem a na účet
Čedoku (dále jen „jednotlivé služby“).

Článek III – VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU A OBSAH SMLOUVY
1. V případě zájezdů vzniká smluvní vztah mezi zákazníkem a Čedokem

uzavřením Smlouvy o zájezdu. Obsah této smlouvy je dále určen též tě-
mito VSP, které jsou součástí katalogu a jsou zveřejněny též na
http://www.cedok.cz/, katalogem, jehož nedílnou součástí je i ceník, pří-
padně jinou nabídkou, která byla zákazníkovi předána, odkazem na číslo
nebo jiné označení zájezdu uvedené ve Smlouvě o zájezdu (v Potvrzení
o zájezdu), dále i podmínkami poskytování služeb, které vysvětlují a do-
plňují některé údaje uvedenými v katalogu (Informace – obsah, rozsah
a další podmínky poskytování služeb), a na http://www.cedok.cz/
(Důležité informace a podmínky pro účast na zájezdu/pobytu), přeprav-
ními podmínkami příslušných dopravců zveřejněnými na
http://www.cedok.cz/ příp. i Zvláštními podmínkami přiloženými ke
Smlouvě o zájezdu (Potvrzení o zájezdu) jako nedílná součást.

2. V případě jednotlivých služeb cestovního ruchu vzniká smluvní vztah
mezi zákazníkem a Čedokem uzavřením Smlouvy o poskytnutí jednotlivé
služby. Obsah této smlouvy je dále určen též těmito VSP, které jsou zve-
řejněny též na http://www.cedok.cz/, přepravními podmínkami přísluš-
ných dopravců zveřejněnými na http://www.cedok.cz/, příp. i Zvláštními
podmínkami přiloženými ke smlouvě jako její nedílná součást.

3. Ubytování, které je obsahem Smlouvy o zájezdu pořádaném Čedokem,
je vždy v souladu s právními předpisy státu, ve kterém je poskytováno.

4. Jsou-li ve Smlouvě o zájezdu nebo ve Smlouvě o poskytnutí jednotlivé
služby sjednány podmínky odlišně od ustanovení VSP nebo jiných pod-
mínek uvedených v odst. 1 a 2, mají odchylná ujednání v takové smlouvě
přednost před zněním VSP nebo jiných podmínek uvedených v odst. 1
a 2. 

5. Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem dní. Podle právních před-
pisů ČR i EU je za začátek zájezdu považován okamžik zahájení první
služby a za konec zájezdu ukončení poskytnutí služby. Zájezd začíná ten
kalendářní den, kdy Čedok poskytl první službu (např. odbavení na le-
tišti, nástup do autobusu při transferu na letiště, nástup do autobusu
při autobusové dopravě, ubytování v případě zájezdů bez dopravy, atd.).
Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou tedy zahrnuty i dny určené
pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je zahájení zá-
jezdu a ukončení zájezdu organizováno v pozdních nočních hodinách,
příp. časných ranních hodinách.

Článek IV – CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
1. Zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a ceny

jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se pova-
žuje, podle formy úhrady, den převzetí hotovosti, den platby platební
kartou anebo den připsání platby na účet Čedoku. 
Výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak, takto:
a) u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit zá-

lohu ve výši 50 % sjednané ceny, doplatek je zákazník povinen uhradit
nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu; při porušení tohoto zá-
vazku má Čedok právo od Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ).
V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší než 30 dnů před
zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % sjednané ceny
již při vzniku smluvního vztahu,

b) u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové ceny
při vzniku smluvního vztahu.

V případě úhrady ceny nebo části ceny zájezdu či jednotlivých služeb
formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné poukázky (poukazu)
Čedokem přijímané zákazník (poukazník) i Čedok (poukázaný) postupují
v souladu s podmínkami pro jejich uplatnění a přijímání stanovenými
poukazatelem (vydavatelem) takové poukázky (poukazu).

2. Čedok má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo

b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a pří-
stavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo

c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu
v průměru o více než 10 %,

pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu. 
Písemné oznámení o zvýšení ceny musí být zákazníkovi odesláno nej-
později 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou
ve Smlouvě o zájezdu, a pokud není uvedena, doporučeným dopisem
zaslaným na adresu bydliště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu. Zákazník
je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navý-
šení ceny zájezdu. Při porušení tohoto závazku má Čedok právo od
Smlouvy o zájezdu odstoupit (§ 2533 OZ). 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu: 
Ad a) Čedok je oprávněn při splnění podmínek dle § 2530 OZ zvýšit cenu

zájezdu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:
1. letecké nebo lodní zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot - ropy typu Brent
41,96 USD/barel (zdroj: http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny PH - ropy nad 50 USD /barel, je Čedok opráv-
něn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož
výše bude vypočtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad
úroveň 50 USD/barel bude vynásobeno 
1a) částkou 40,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru ne-

přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu) 

1b) částkou 100,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru
přesáhne 5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti
realizace zájezdu)

Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat na poboč-
kách CK.
2. autokarové zájezdy 
Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně nafty 27,95 Kč/litr (zdroj:
http://www.kurzy.cz).
Pokud dojde ke zvýšení ceny nafty nad 30,- Kč/litr, je Čedok oprávněn zvýšit
cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude
vypočtena tak, že za každou započatou 1,- Kč zvýšení ceny nafty nad úro-
v e ň 
30,- Kč/litr bude klientovi vyúčtován příplatek ve výši 1,- Kč za každých za-
počatých 100 km ujetých v průběhu zájezdu.
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpeč-

nostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu,
je Čedok oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpo-
vídající navýšení těchto plateb na osobu.

Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení
ceny zájezdu v průměru o více než 10 % je Čedok oprávněn jedno-
stranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající procentní výši
změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla
stanovena cena služeb, je uveden v katalogu, ceníku nebo v jiné
formě nabídky zájezdů.

Článek V – PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
1. K základním právům zákazníka patří zejména:
a) právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených služeb,
b) právo vyžadovat od Čedoku informace o všech skutečnostech, které jsou

mu známy a které se dotýkají sjednaných a zaplacených služeb,
c) právo být seznámen s případnými změnami sjednaných služeb, 
d) právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou ob-

sahem smlouvy, příp. dalších dokumentů před nepovolanými osobami,
e) právo na doručení dalších podrobných a pro zákazníka důležitých údajů

o všech skutečnostech, které jsou Čedoku známy, pokud nejsou obsa-
ženy již ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi pře-
dán, nejpozději 7 dní před zahájením zájezdu, a pokud to vyžadují
okolnosti, i na předání letenky, poukazu/voucheru k ubytování nebo
stravování, dokladu nutného pro poskytnutí fakultativních výletů nebo
jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu dle Smlouvy o zájezdu
třeba, zpravidla na emailovou adresu uvedenou ve Smlouvě o zájezdu,
a pokud není uvedena, doporučeným dopisem zaslaným na adresu byd-
liště uvedeného ve Smlouvě o zájezdu, a to ve stejné lhůtě.

f) právo postoupit Smlouvu o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky
účasti na zájezdu, a písemně Čedoku oznámit, že se místo něho zájezdu
zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že zákazník právo
na změnu v osobě účastníka zájezdu chce uplatnit, je povinen dodržet
postup a podmínky dle odst. 2 písm. j) tohoto článku.

2. K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) poskytnout Čedoku součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpe-

čení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět Čedokem
požadované údaje ve smlouvě vč. jakýchkoliv změn takových údajů
a předložit další doklady k žádosti o udělení víz, 

b) zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilé osoby a souhlas
zákonných zástupců u osob mladších 15 let s doprovodem třetí osobou,
obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyža-
duje,

c) předložit souhlas zákonných zástupců v případě, že zákazník starší 15
let a mladší 18 let hodlá uzavřít smlouvu na služby čerpané v zahraničí,

d) převzít od Čedoku doklady potřebné pro čerpání služeb a dostavit se ve
stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu apod.) se všemi poža-
dovanými doklady, 

e) mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí
pobytu i tranzit (platný cestovní doklad vydaný státem, jehož uvedl, že
je občanem, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyža-
dováno), 

f) splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zemí,
pro které jsou stanoveny zdravotnickými předpisy, mít příslušná lékařská
potvrzení a doporučení pro cesty požadovaná zejména leteckými do-
pravci,

g) řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné Čedokem určené osoby a do-
držovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v navštívené
zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, 

h) počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na
úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo Čedoku a uhradit pří-
padnou škodu, kterou způsobil,

i) zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků,
j) v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v osobě

účastníka zájezdu dle odst. 1 písm. f) tohoto článku, je povinen oznámení
učinit písemně a doručit je Čedoku, případně prodejci, u kterého uzavřel
Smlouvu o zájezdu, a k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového
zákazníka (postupníka), které obsahuje všechny jeho osobní údaje po-
třebné k uzavření smlouvy, že:
– souhlasí s uzavřenou Smlouvou o zájezdu, a zda souhlasí či nesouhlasí

se zpracováváním svých osobních údajů dle článku XI a
– splňuje podmínky stanovené pro účast na zájezdě, pokud jsou tyto

podmínky definovány ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu. 
Změna v osobě zákazníka je vůči Čedoku účinná, doručí-li mu postupitel
(původní zákazník) oznámení spolu s uvedeným prohlášením. Oznámení
je včasné, je-li Čedoku doručeno alespoň sedm dnů před zahájením zá-
jezdu.
Jsou-li však důvody pro určení podmínek, které musí účastník zájezdu
splňovat, jsou tyto podmínky uvedeny ve Smlouvě o zájezdu vč. lhůty,
ve které může zákazník oznámit, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná
osoba. Změna v osobě zákazníka je v těchto případech vůči Čedoku
účinná, doručí-li mu postupitel výše uvedené oznámení a prohlášení ve
stanovené lhůtě. 
V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení jsou
postupitel a postupník zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení ceny
zájezdu a k úhradě nákladů, které Čedoku v souvislosti se změnou zá-
kazníka vzniknou.

3. K povinnostem zákazníků, kteří uzavřeli smlouvu ve prospěch tře-
tích osob (§ 1767 OZ) dále patří:

a) seznámit osoby, v jejichž prospěch smlouvu s Čedokem uzavřeli, s těmito
VSP, jakož i s dalšími informacemi, které od Čedoku obdrží nebo na které
je odkazováno v těchto VSP, zejména je pak informovat o rozsahu a kva-
litě služeb,

b) v případech, kdy předmětem smluvního vztahu je zájezd, seznámit
všechny účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdrželi dle
článku VI odst. 4,

c) zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti zákazníků,
které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž nositelem může být jen
jednotlivý účastník.

Článek VI – POVINNOSTI A PRÁVA ČEDOKU
1. K právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V se vztahují od-

povídající povinnosti a práva Čedoku.
2. Čedok je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o všech sku-

tečnostech týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro zákazníka dů-
ležité a které jsou Čedoku známy.

3. Náhradu škody vzniklou z porušení závazku Čedoku ze smlouvy není
Čedok povinen nahradit nad částku přesahující omezení v souladu s me-
zinárodními smlouvami, kterými je ČR vázána. 
a) V letecké přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o sjednocení někte-

rých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne 28.5 1999 (tzv.
Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského parlamentu
a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. 889/2002 ze dne
13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy a vztahuje se jak
na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu.

b) V autobusové dopravě se odpovědnost řídí Nařízením Evropského
parlamentu a Rady Evropské unie č. 181/2011 o právech cestujících
v autobusové a autokarové přepravě a o změně nařízení (ES)
č. 2006/2004 ze dne 16. 2. 2011. 

c) V železniční přepravě se odpovědnost řídí Úmluvou o mezinárodní že-
lezniční přepravě (COTIF) ze dne 9. 5. 1980 ve znění Vilniuského pro-
tokolu ze dne 3. 6. 1999 a Dohodou mezi Evropskou unií a Mezivládní
organizací pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) o přistoupení
EU k uvedené Úmluvě uzavřené v Bernu ve Švýcarsku dne 23. 6. 2011,
která vstoupila v platnost 1. 7. 2011.

4. Čedok má sjednáno pojištění záruky pro případ úpad-ku dle zákona
č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě kterého vzniká zákazníkovi,
s nímž Čedok uzavřel Smlouvu o zájezdu, právo na plnění v případě po-
jistné události. Čedok je povinen předat zákazníkům se Smlouvou o zá-
jezdu nebo Potvrzením o zájezdu doklad pojišťovny, který obsahuje
informace o uzavřeném pojištění, zejména označení pojišťovny, pod-
mínky pojištění a způsob oznámení pojistné události. 

Článek VII – ZRUŠENÍ A ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB
1. Zrušení dohodnutých služeb
a) Čedok je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před zahájením

jejich čerpání.
b) Jestliže nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, jehož dosa-

žením bylo podmíněno konání zájezdu, což bylo uvedeno v Potvrzení
o zájezdu, ve Smlouvě o zájezdu nebo v katalogu, je Čedok oprávněn
zájezd zrušit. Čedok je povinen oznámit zákazníkovi zrušení zájezdu
písemně ve lhůtě uvedené v Potvrzení o zájezdu, ve Smlouvě o zá-
jezdu nebo v katalogu. 

c) Jestliže Čedok zájezd nebo jednotlivé služby zruší z jiného důvodu než
pro porušení povinnosti zákazníkem, má zákazník právo požadovat,
aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jed-
notlivé služby celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zá-jezd či jednotlivé služby nabídnout.
Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy, je Čedok po-
vinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho ob-
držel na úhradu ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené
smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné. Jestliže
dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě pů-
vodní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena
nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné
platby, je Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbyteč-
ného odkladu vrátit. 

d) Zruší-li Čedok zájezd ve lhůtě kratší než 20 dnů před jeho zahájením,
je povinen uhradit zákazníkovi penále ve výši 10 % z ceny zájezdu.
Právo zákazníka na náhradu škody tím není dotčeno. Čedok se může
zprostit odpovědnosti za škodu nebo povinnosti zaplatit penále jen
tehdy, prokáže-li, že ke zrušení zájezdu došlo z důvodu uvedeného
pod písm. b) tohoto odstavce nebo vzhledem k vyšší moci.
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2. Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání

služeb
a) Nutí-li vnější okolnosti Čedok před zahájením zájezdu změnit pod-

mínky Smlouvy o zájezdu, navrhne zákazníkovi změnu Smlouvy o zá-
jezdu. Pokud změna Smlouvy o zájezdu vede i ke změně ceny zájezdu,
musí být v návrhu nová cena uvedena. Navrhne-li Čedok změnu
Smlouvy o zájezdu, má zákazník právo se rozhodnout, zda bude se
změnou Smlouvy o zájezdu souhlasit, nebo zda od Smlouvy o zájezdu
odstoupí. 

b) Pokud zákazník ve lhůtě určené Čedokem, která nesmí být kratší než
5 dnů a musí skončit před zahájením zájezdu, od této smlouvy neod-
stoupí, platí, že s její změnou souhlasí (§ 2531 odst. 2 OZ). Jestliže
změna Smlouvy o zájezdu vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník
povinen uhradit Čedoku rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě určené v ná-
vrhu na změnu této smlouvy. Při porušení tohoto závazku má Čedok
právo od smlouvy odstoupit (§ 2533 OZ). Jestliže změna Smlouvy o zá-
jezdu vede ke snížení ceny zájezdu, je Čedok povinen buď snížit do-
platek celkové ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen,
nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil cel-
kovou cenu zájezdu.

c) Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou Smlouvy o zájezdu a ve lhůtě
určené v návrhu na její změnu od Smlouvy o zájezdu odstoupí, má
právo požadovat, aby mu Čedok na základě nové smlouvy poskytl ná-
hradní zájezd celkově odpovídající alespoň tomu, co bylo původně
ujednáno, může-li Čedok takový zájezd nabídnout. Jestliže dojde k uza-
vření nové Smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní
smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zájezdu
nižší než již uskutečněné platby dle předchozí Smlouvy o zájezdu, je
Čedok povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného od-
kladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové Smlouvy o zájezdu, je Čedok
povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho
obdržel na úhradu ceny zájezdu podle zrušené Smlouvy o zájezdu,
aniž by byl zákazník povinen platit Čedoku odstupné.

d) Je-li Čedok nucen z objektivních důvodů před zahájením čerpání jed-
notlivých služeb změnit podmínky Smlouvy o poskytnutí jednotlivých
služeb, platí ustanovení písm. a) odst. 2 tohoto článku obdobně.

3. Změny smluvních podmínek ze strany zákazníka
Čedok na přání zákazníka, je-li to podle okolností možné, provádí
změny podmínek sjednaných ve smlouvě. Provedení takových změn
podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže uvedených.
Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí.

a) Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před za-
hájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 100,- Kč.

b) Změna místa odjezdu v tuzemsku před zahájením zájezdu do zahra-
ničí i tzv. svozy autokarem 100,- Kč.

c) Zkrácení doby pobytu v rámci stanoveného termínu a místa pobytu
před zahájením zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč.

Článek VIII – ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
A ODSTUPNÉ

1. Čedok je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotli-
vých služeb od smlouvy odstoupit z důvodu zrušení zájezdu či z dů-
vodu zrušení jednotlivých služeb nebo poruší-li zákazník svou
povinnost vyplývající ze smlouvy. Písemné oznámení o odstoupení od
smlouvy doručí Čedok zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy na-
stávají dnem doručení oznámení.

2. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahá-jením zájezdu
nebo čerpáním jednotlivých služeb

a) bez uvedení důvodu,
b) jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku VII

odst. 2,
c) z důvodů porušení povinností Čedoku, vyplývajících ze smlouvy.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí Čedoku,
popřípadě prodejci, u kterého zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
V oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo
zájezdu/rezervace. Odstoupení od smlouvy může zákazník rovněž se-
psat v prodejním místě, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil.
Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení.

3. Není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení povinnosti
Čedoku stanovené smlouvou nebo odstoupí-li Čedok od smlouvy z dů-
vodu porušení povinnosti zákazníkem stanovené smlouvou a VSP, je zá-
kazník povinen zaplatit Čedoku odstupné ve výši stanovené v odstavci 4
a Čedok je povinen vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu
ceny služeb podle zrušené smlouvy.

4. Výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před nástu-
pem na zájezd či zahájením čerpání služeb na osobu.

4.1. Výše odstupného u tuzemských zájezdů a jednotlivých služeb
v ČR, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 200,- Kč za osobu 
b) 45. až 29 den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

10 % sjednané ceny
c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny
d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny
e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny
f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100 % sjednané ceny
4.2. Výše odstupného u zahraničních zájezdů a jednotlivých služeb do

Evropy a do Středomoří, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je
stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 46. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 2 000,- Kč za osobu u leteckých zájezdů v Evropě a Středomoří,
1 500,- Kč za osobu u ostatních zájezdů a jednotlivých služeb v Evropě
a Středomoří,

b) 45. až 29. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
30 % sjednané ceny,

c) 28. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
50 % sjednané ceny,

d) 14. až 7. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
70 % sjednané ceny,

e) 6. až 4. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
80 % sjednané ceny,

f) 3 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné
100 % sjednané ceny.

4.3. Výše odstupného u lodních zájezdů (i v Evropě a Středomoří)
a dále u zájezdů a jednotlivých služeb mimo Evropu a Středomoří,
pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, je stanovena takto:

V případě, že zákazník odstoupí od smlouvy 
a) nejpozději 60. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí od-

stupné 3 000,- Kč na osobu,
b) 59. až 30. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

30 % sjednané ceny,
c) 29. až 21. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

50 % sjednané ceny, 
d) 20. až 15. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

70 % sjednané ceny,
e) 14. až 5. den před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

80 % sjednané ceny,
f) 4 a méně dní před zahájením zájezdu či čerpání služeb, činí odstupné

100% sjednané ceny.
5. Do Středomoří se pro účel odstoupení od smlouvy zahrnují země:

Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libye, Egypt, Kypr, Turecko, Sýrie, Libanon,
Izrael a Jordánsko. Do Evropy se pro účel odstoupení od smlouvy zahr-
nuje i Island, Madeira, Azorské a Kanárské ostrovy.

6. Nenastoupí-li zákazník na zájezd či nevyčerpá-li službu cestovního ruchu
bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo nemůže-li pokračovat
v zájezdu, či čerpání jednotlivých služeb cestovního ruchu z důvodu, že
nesplnil některou z povinností dle čl. V odst. 2 písm. e) a f), hradí 100 %
sjednané ceny.

7. Sjednanou cenou se rozumí konečná prodejní cena včetně všech zákaz-
níkem zakoupených fakultativních služeb. 

8. Čedok má právo započíst na úhradu odstupného uhrazené zálohy nebo
zaplacenou cenu. V případě, že odstupné je vyšší než zaplacená záloha,
je zákazník povinen rozdíl uhradit nejpozději do 10 dnů od vyúčtování.

9. V případě odstoupení platí pro výpočet odstupného den, kdy nastaly
účinky odstoupení. 

10. V případech, kdy cenu, příp. část ceny zájezdu nebo jednotlivých služeb
zákazník uhradil formou poukázky (poukazu) Čedoku nebo jiné pou-
kázky (poukazu) Čedokem přijímané, zákazník i Čedok ve věci úhrady
odstupného postupují v souladu se stanovenými podmínkami pro je-
jich uplatnění a přijímání.

Článek IX – REKLAMACE
1. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež byly

sjednány ve smlouvě s Čedokem, vzniká zákazníkovi právo na reklamaci.
Způsob uplatnění reklamace, postup vyřizování reklamace, jakož i roz-
hodnutí o reklamaci blíže upravuje Reklamační řád Čedoku, který je zá-
kazníkům k dispozici ve všech provozovnách Čedoku i u třetí osoby, která
uzavření smlouvy zprostředkovala, nebo na
http://www.cedok.cz/smluvni-podminky/.

2. Uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb poskytovaných
Čedokem (reklamace) musí být učiněno vážně, určitě a srozumitelně. 

3. Práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve smlouvě, (re-
klamaci) má zákazník právo uplatnit v kterékoliv provozovně nebo v sídle
Čedoku a, bylo-li uzavření smlouvy zprostředkováno třetí osobou, také
u této třetí osoby. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zákaz-
ník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení rekla-
mace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

4. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu
poté, co se o výskytu takové vady dozví, nejlépe již přímo v místě posky-
tované služby u průvodce Čedoku nebo jiného Čedokem pověřeného
zástupce, aby mohla být zjednána náprava. Uplatnění reklamace může
zákazník provést v jakékoliv formě s uvedením data, předmětu rekla-
mace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Průvodce zájezdu
nebo jiný Čedokem pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem
reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí reklamace.
Čedok upozorňuje, že dle § 2540 OZ nevytkne-li zákazník vadu zájezdu
bez zbytečného odkladu vlastním zaviněním, soud mu právo na slevu
z ceny nepřizná, jestliže Čedok namítne, že zákazník neuplatnil své právo
ani do jednoho měsíce od skončení zájezdu. 

5. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení rekla-
mace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce
Čedoku či jiného Čedokem pověřeného zástupce a poskytnutá služba
má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků
vůči dodavatelům /poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí.

6. Nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není závislý
na vůli, činnosti a postupu Čedoku (vyšší moc) nebo okolnosti, které jsou
na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevy-
užije objednané, zaplacené a Čedokem zabezpečené služby, nevzniká
zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny ani na slevu z ceny.

Článek X – POJIŠTĚNÍ
1. Součástí zájezdů a služeb cestovního ruchu Čedoku není pojištění zá-

kazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vznik-
nou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy.

2. Zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně pojištění
pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením
od smlouvy, prostřednictvím Čedoku. Čedok na vyžádání zákazníka ta-
kovéto pojištění při uzavírání smlouvy zprostředkuje.

Článek XI – ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ
1. Čedok zpracovává osobní údaje svých zákazníků s jejich souhlasem:

a) za účelem uzavření Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo
Smlouvy o poskytnutí jednotlivých služeb podle článku III odst. 2 (dále
jen „smlouvy“) a příp. jejich změn a zajištění plnění ze smluv vyplýva-
jících,

b) za účelem evidence zákazníků ve věrnostním systému Čedoku (Club
Čedok) a vyhodnocování jejich cest s Čedokem pro potřeby realizace
věrnostních slev a poskytování nabídek služeb Čedoku věrným zákaz-
níkům na základě vyhodnocování jejich cestování s Čedokem,

c) za účelem nabízení služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných
Čedokem.

2. K účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, státní příslušnost, byd-
liště, telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím
uvedenou jinou kontaktní adresu, dále č. pasu, datum jeho platnosti,
kód vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění pří-
slušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje zá-
kazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům
Čedoku, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou
oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a rovněž
těm, kteří jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované nebo
zprostředkované Čedokem. Poskytnutí uvedených údajů je dobrovolné.
Důsledkem neposkytnutí nezbytných osobních údajů k tomuto účelu je
neuzavření smlouvy.

3. K účelu podle odst. 1 písm. b) jsou zpracovávány osobní údaje zákazníka
v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefon, elek-
tronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím uvedenou jinou kon-
taktní adresu, země pobytu, údaje o rozsahu, obsahu a ceně čerpaných
služeb. Poskytnuté osobní údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být
zpřístupněny  zaměstnancům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále
v případě elektronického kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka
těm, jež jsou oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku
dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
Poskytnutí uvedených údajů a souhlas s jejich zpracováním je dobro-
volný. Nesouhlas se zpracováním uvedených údajů má za následek ne-
zařazení zákazníka do věrnostního systému pro poskytování věrnostních
slev a nabídek služeb Čedoku.

4. K účelu podle odst. 1 písm. c) je Čedok oprávněn zpracovávat a shro-
mažďovat jméno, příjmení a adresu zákazníka. Podrobnosti o elektro-
nickém kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka je Čedok dále
oprávněn zpracovávat a shromažďovat i pro potřeby šíření
 obchodních sdělení dle citovaného zákona č. 480/2004 Sb. Osobní
údaje zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnan-
cům Čedoku a pověřenému zpracovateli a dále v případě elektronic-
kého kontaktu pro elektronickou poštu zákazníka těm, již jsou
oprávněni šířit jménem Čedoku obchodní sdělení Čedoku dle citova-
ného zákona č. 480/2004 Sb.

5. V případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle
§ 1767 OZ, uzavřením smlouvy potvrzuje, že je oprávněn k poskytnutí
osobních údajů těchto třetích osob a k poskytnutí souhlasu se zpraco-
váním jejich osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osob-
ních údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 2, příp. i k vyjádření
souhlasu či nesouhlasu se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních
údajů za účelem a v rozsahu podle odst. 3.

6. Při uzavření Smlouvy o zájezdu dle článku III odst. 1 nebo uzavření
Smlouvy o poskytnutí jednotlivé služby dle článku III. odst. 2 zákazník
vyslovuje souhlas či nesouhlas s tím, aby v souladu s § 5 odst. 2 a násl.
zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů Čedok zpracovával,
shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a v případě, že
zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob podle § 1767 OZ,
také osobní údaje třetích osob ve smlouvě uvedených za účelem a v roz-
sahu podle odst. 3.

7. Poskytnuté osobní údaje zákazníka je oprávněn zpracovávat a shromaž-
ďovat Čedok nebo jím pověřený zpracovatel v souladu s § 6 zákona
č. 101/2000 Sb. a to za účelem a v rozsahu podle odst. 2 po dobu 5 let
od skončení zájezdu či od poskytnutí jednotlivých služeb a za účelem
a v rozsahu podle odst. 3 po dobu členství zákazníka v Clubu Čedok. Po
uplynutí uvedené lhůty a po skončení členství zákazníka v Clubu Čedok
je Čedok povinen osobní údaje zákazníka zlikvidovat.

8. Osobní údaje zákazníka zpracovávané v rozsahu a k účelu podle odst. 4
Čedok nebo jím pověřený zpracovatel nesmí dále zpracovávat, pokud
s tím zákazník vyslovil písemný nesouhlas.

9. Poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle tohoto
článku budou zpracovávány Čedokem i zpracovatelem automatizovaně
i manuálně a v elektronické i tištěné formě.

10. Při zpracovávání osobních údajů zákazníka je Čedok povinen dbát, aby
zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména právu na zachování
lidské důstojnosti a dbát na ochranu před neoprávněným zasahováním
do jeho soukromého a osobního života.

11. Zákazník má právo souhlas se zpracováním svých osobních dat dle to-
hoto článku kdykoli písemnou formou odvolat. V případě zpracovávání,
shromažďování a využití podrobností o elektronickém kontaktu pro
elektronickou poštu zákazníka má zákazník právo zdarma nebo na účet
Čedoku odmítnout souhlas s využitím jeho elektronického kontaktu
i při zasílání každé jednotlivé zprávy způsobem uvedeným v obdrže-
ném obchodním sdělení Čedoku dle citace zákona č. 480/2004 Sb.

12. Zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osob-
ních údajů, jakož i další práva dle § 21 citovaného zákona
č. 101/2000 Sb. 

Článek XII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Rozhodným právem pro řešení všech sporů, které by mohly vznik-

nout ze Smlouvy o zájezdu podle článku III odst. 1 nebo Smlouvy
o poskytnutí jednotlivé služby podle článku III odst. 2 těchto VSP nebo
v souvislosti s takovou smlouvou, je právo ČR, kterým se řídí i tato
smlouva. 

2. V souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
Čedok informuje zákazníka o možnosti řešit případné spory vyplývající
ze smluv uzavřených s Čedokem prostřednictvím subjektu mimosoud-
ního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce,
se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00, internetová adresa
http://www.coi.cz.

3. Tyto VSP nabývají účinnosti dnem 1. 9. 2016. Dnem nabytí účinnosti
těchto VSP pozbývají účinnost VSP ze dne 18. 2. 2016. Těmito VSP se řídí
práva a povinnosti vzniklé ode dne nabytí jejich účinnosti.
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TINA s.r.o., Farní 95, 573342244; lány: BOČKOVÁ, Marie BOČKOVÁ, Lesní 362, 313502150; leDeČ naD sáZavou: NONA, Ing. Jana NOVÁKOVÁ, Husovo náměstí 139, 
569731087; leToHraD: SUPERPOBYTY, SECURITYNET.CZ s.r.o., Orlice 168, 734475747; libereC: BELLA TOUR, Lenka DOBEŠOVÁ, Palachova 1404, 486103007; lipnÍk 
naD beČvou: GTOUR group s.r.o., 28. října 602, 581771503; liTovel: BAVI, Viktor KOHOUT, Náměstí Přemysla Otakara 754, 585371076; liTvÍnov: JORDAN, Lenka  
KARAGAVRILIDISOVÁ, 9. května 2041, 476732453; louny: DANATOUR, Danuše KOBLIŽKOVÁ, Pražská 898, 415655906; IVA, Ivana BARTOŠOVÁ, Žatecká 146, 415652848; 
TAM I ZPĚT, Jan GABRIEL, Vrchlického 781, 415652086; lysá naD labem: EVENTOUR, Ing. Evžen ŠULC, Masarykova 209, 325551595; mariánské láZně: INFORMSERVIS, 
Ing. Alena DOLEŽALOVÁ, Hlavní 222, 603242564; TOUR CENTRUM, Irena HORÁČKOVÁ, Poštovní 160, 354622405; mělnÍk: ASTRA TOUR, Stuff s.r.o., Náměstí Míru 4, 
603142023; GALATOUR, Jakub INGALA, Nám. Karla IV. 3359, 315623915; moHelniCe: TOURINFO, Vladimíra MACHÁLKOVÁ, Náměstí Tyrše a Fügnera 3, 583430047; mosT: 
ASPEN TOUR s.r.o., Radniční 1/2, 476000027; A-TURIST s r.o., Budovatelů 2375, 476700470; náCHoD: A - Z TRAVEL, Marcela DRAŠNAROVÁ, Palackého 27, 491423688; 
nové měsTo naD meTuJÍ: CIS - cestovní agentura s.r.o., T.G.Masaryka 69, 491471073; nové sTrašeCÍ: ALLEGRO, Ing. Ivana KAPKOVÁ, Čsl. armády 172, 313573700; 
nymburk: MATOUŠEK, Ing. Petr MATOUŠEK, Na Příkopě 61, 325616348; nýřany: RODATOUR, Dagmar SOJKOVÁ, Benešova 745, 377932266; opoČno: MARIN, Mirosla-
va POČAROVSKÁ DiS., Nádražní 167, 494667848; orlová - luTyně: JEŽOVÁ, Věra JEŽOVÁ, Masarykova třída 1325, 596516387; SUN TRAVEL, Pavlína ŠORMOVÁ, F. S. Tůmy 
1200, 597603619; osTrava: AGENTURA Hana s.r.o., Dvořákova 12, 596120694; CK HB TOUR s.r.o., Francouzská 6167, 596913030; HRUBÁ, Alena HRUBÁ, Alšovo náměstí 
691, 596911511; TRAVEL CENTRUM, Mgr. Hana PŘINDIŠOVÁ, Tyršova 20, 596111122; LUMIS, Lukáš SVĚTLÍK, Teslova 1129/2b, 603984297; osTrov: LEMON TOURS s.r.o., 
Hlavní třída 982, 353615255; parDubiCe: STŘÍDOVÁ, Jaroslava STŘÍDOVÁ, Čadské 1120, 466304606; pelHřimov: KOTRČOVÁ, Marie KOTRČOVÁ, Růžová 82, 565323102; 
plZeň: A-TURIST P, Jana LEFLEROVÁ, Husova 5, 377222207; DUNA, spol.s r.o., Riegrova 10, 377226319; ENERGOSLUŽBY s.r.o., Guldenerova 17, 371102471; poDbořany: 
AZURO, Marie KUNEŠOVÁ, Přátelství 411, 415722454; poDěbraDy: IVANKA, Barbora HELLEROVÁ, Havlíčkova 53, 606893670; praHa 1: INVIA.CZ, a.s., U Půjčovny 2, 
226000622; Agentura ZÁJEZDY.CZ,a.s., Jindřišská 941/24, 565656761; praHa 10: Gala-travel, s.r.o., Švehlova 1391/32, 271752362; praHa 2: Cestuj, s.r.o., Perutská 7, 
224999550; praHa 3: SUPERZÁJEZDY.CZ, Lukáš ADÁMEK, Chrudimská 2a, 272743981; praHa 4: Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Na Strži 65/1702, 596915232; FLY UNITED 
s.r.o., Bartůňkova 717/3, 271096360; NUBIS, Zdeněk KOCHTA, Arkalycká 757, 222365747; praHa 5: TRAVEL GROUP s.r.o. - Dovolenkování.cz, Pecháčkova 1242/4, 
732402202; praHa 6: LAST.CZ, s.r.o., V Podbabě 118/25, 227222277; praHa 7: ESO-travel a.s., Korunovační 22, 233377711-15; LEVNÉ ZÁJEZDY s.r.o., Poupětova 1128/22, 
270005170; praHa 8: iSTEP s.r.o., TRAVEL PORTAL, Karolínská 650/1, 234121121; praCHaTiCe: OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, 388318746; přelouČ: ANNASTA, Anna 
ŠANDOVÁ, 28. října 146, 466958076; HOLIDAY TIP, Lenka VAŇKOVÁ, Perštýnské náměstí 181, 774075755; přÍbram: Lucie Travel, spol. s r.o., Václavské náměstí 144, 
318630837; rakovnÍk: RASTA, Jana KOUTOVÁ DiS., Trojanova 37, 313517384; CK ROTERA s.r.o., Nádražní 4, 313513371; rokyCany: ŠKODA AVIA TOUR, Zdeněk ŽIVNÝ, 
Palackého 15, 371728777; rouDniCe naD labem: 1.CESTOVNÍ, František SCHERBAUM, Jungmannova 1033, 602260782; H-TOUR, Olga HOLUBOVÁ, Dr. Slavíka 1810, 
416815590; rožnov poD raDHošTěm: ARENDÁŠOVÁ, Jana ARENDÁŠOVÁ, Meziříčská 774, 571657080; ryCHnov naD kněžnou: Rychnovská cestovní agentura s.r.o., 
Komenského 63, 494535007; řÍČany: BENONI, Marie BENONI, CA BENONI, 17. listopadu 243/15, 323604365; seDlČany: FRIEDOVÁ, Anna FRIEDOVÁ, Nám. T.G.M. 165, 
735889444; slavČÍn: SUN TOUR s.r.o., Mladotické nábřeží 848, 604257087; soběslav: EVA, Eva NEUMANNOVÁ, Náměstí Republiky 57, 777245568; sokolov: F&K TRA-
VEL s.r.o., Staré náměstí 37, 352623319; M SPORT, Pavel KLEPIŠ, Nám. Budovatelů 1407, 733537287; sTará boleslav: BOHEMIA, Jana SVATOVÁ VÍCHOVÁ, Boleslavská 
240, 608051562; sTrakoniCe: CIAO…, cestovní kancelář s.r.o., U Sv. Markéty 58, 383323450; STRAKOTOUR, s.r.o., Palackého náměstí 86, 383321964; sušiCe: TEMPO 
TOURS SUŠICE s.r.o., Náměstí Svobody 6, 376528389; sviTavy: PALMA, Alena FRANCOVÁ, Kyjevská 13, 461541000; šTernberk: BARTOŇKOVÁ, Eva BARTOŇKOVÁ, ČSA 7, 
585013470; šTěTÍ: Štětská cestovní agentura s.r.o., Krátká 64, 416810605; TaCHov: ČERNÝ, Zdeněk ČERNÝ, K. H. Borovského 520, 374725707; TanvalD: BEZVACESTO-
VÁNÍ.CZ, Klára ŠOURKOVÁ, Krkonošská 90, 608027703; TepliCe: ASSIST- your way s.r.o., U Nemocnice 3064, 417532820; TEP TOUR, Anna SCHÖNMANNOVÁ, Masarykova 
třída 652/18, 417577738; TruTnov: CESTOVANÍ SNŮ, Miroslava KOHUTOVÁ, Smetanova 807, 724513656; GOJMI-TOUR s.r.o., Bulharská 61, 499818364; TřebÍČ: ADRIATIC 
TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, 568840340; ALCAMPOS, Ludmila NECHVÁTALOVÁ, Smila Osovského 40/10, 568840804; ANCLA TOUR, Marcela PRUKNEROVÁ,  
Soukupova 14/77, 723140370; LOSTRIS, Petr HÁJEK, Karlovo náměstí 33, 568841281; TřineC: BESKYD-EURO s.r.o., Palackého 397, 558997200; ISLA, Michaela VILÍMOVÁ, 
Dukelská 1137, 558989858; MARTED, Miroslav JŮVA, Náměstí Svobody 528, 558321726; TýneC naD sáZavou: GLOBUS, Petra BOBKOVÁ, Jílovská 504, 317701888;  
uHerské HraDišTě: KŘENOVÁ, Jitka KŘENOVÁ, Masarykovo náměstí 34, 572550420; uHerský broD: DALIMA, Dagmar HRADECKÁ, Moravská 83, 572637026; ÚsTÍ naD  
labem: URBÁNKOVÁ, Kamila URBÁNKOVÁ, Mírové náměstí 99/23, 475213003; Agentura CAM s.r.o., M.R. Štefánika 234, 465527696; valašské meZiřÍČÍ: BOB TOUR, Vladimíra 
JUŘIČKOVÁ, Poláškova 32, 571620619; CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, 571610111; VIA TOURS, Vlasta BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 571612606; varnsDorF: TKÁČ, Bc. Milan 
TKÁČ, Třída Legií 2268, 412372755; velké meZiřÍČÍ: NEKO TOUR, Ing. Jana NECIDOVÁ, Náměstí 165, 566524663; vimperk: KCK cestovní kancelář s.r.o., 1. máje 74, 388411366; 
vlašim: YVETTA CA, Yveta KATROVÁ, Riegrova 1828, 317847132; vrCHlabÍ: Vrchlabská CK, s.r.o., Krkonošská 203, 499421131; vyškov: COLUMBUS s.r.o., Masarykovo nám. 
4, 517333255; SWISS SERVICE, Josef GERYK, Masarykovo náměstí 42, 517333300; ZábřeH: PRADĚD, Eva VALNOHOVÁ, Valová 2, 583455596; ZasTávka u brna: HAVLÁT, Jiří 
HAVLÁT, Zakřany 157, 734695161; ZlÍn: YOUTOURS, s.r.o., Bartošova 15, 577210058; ZnoJmo: JINÁ, Jitka NAHODILOVÁ, Oblekovice 444, 515227147; PARTNER AG, Leona  
VACULOVÁ, Horní náměstí 10, 515224663; žaTeC: JAROTOUR, Alena FENCLOVÁ, Nám. Svobody 42, 415710236; CK PALMERA, Jiří HARAJDA, Obránců Mírů 1924, 415710031



poboČky Ck ČeDok ČeDok parTner

proDeJnÍ mÍsTa Ck ČeDok

Ck ČeDok brno
Nádražní 10/654
602 00 Brno-mesto
542 321 267; 542 211 562
cedok-brno@cedok.cz

Ck ČeDok brno
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Olympia
U Dálnice 777
664 42 Modřice
543 250 509; 543 250 549
cedok-brno-olympia@cedok.cz

Ck ČeDok České buDěJoviCe
nám. Přemysla Otakara II. 39
370 01 České Budejovice
387 202 859; 387 202 860
cedok-cbudejovice@cedok.cz

Ck ČeDok FrýDek - mÍsTek
J. V. Sládka 34
738 01 Frýdek-Místek
558 434 877; 558 431 472
cedok-frydek-mistek@cedok.cz

Ck ČeDok HraDeC králové
Gočárova 1288-89
500 02 Hradec Králové
495 534 620; 495 534 621
cedok-hradeckralove@cedok.cz

Ck ČeDok JiHlava
Masarykovo nám. 644/26
586 01 Jihlava
567 310 064
cedok-jihlava@cedok.cz

Ck ČeDok karlovy vary
ul. Dr. Bechera 23
360 39 Karlovy Vary
353 234 249; 353 227 837
cedok-karlovyvary@cedok.cz

Ck ČeDok karviná
Masarykovo nám. 21/11
733 01 Karviná
596 311 010; 596 311 009
cedok-karvina@cedok.cz

Ck ČeDok libereC
Obchodní centrum Forum
Soukenné námestí 669/2a
460 01 Liberec
�485 105 215, 485 105 727,  

774 735 732
cedok-liberec@cedok.cz

Ck ČeDok libereC
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Nisa
České Mládeže 456
460 03 Liberec
482 317 670, 724 626 882
cedok-liberec-nisa@cedok.cz

Ck ČeDok liToměřiCe
Dlouhá 194/47
412 42 Litomeřice
416 731 318
cedok-litomerice@cedok.cz

Ck ČeDok mlaDá boleslav
T. G. Masaryka 1009/III
293 01 Mladá Boleslav
326 326 903, 724 626 749
cedok-mladaboleslav@cedok.cz

Ck ČeDok mosT
tř. Budovatelů 3067
434 84 Most
476 704 504; 476 704 455
cedok-most@cedok.cz

Ck ČeDok olomouC
nám. Národních hrdinů 622/4
779 00 Olomouc
585 225 235; 585 228 832
cedok-olomouc@cedok.cz

Ck ČeDok olomouC
Otevřeno 7 dní v týdnu
Galerie Šantovka
Polská 1201/1
779 00 Olomouc
585 436 540
cedok-olomouc-santovka@cedok.cz

Ck ČeDok osTrava
30. dubna 2b
702 00 Ostrava
596 121 384; 596 124 087
cedok-ostrava@cedok.cz

Ck ČeDok osTrava
Otevřeno 7 dní v týdnu
Avion Shopping Park Ostrava
Rudná 3114/114
700 30 Ostrava – Jih
595 782 648; 595 782 642
cedok-ostrava-avion@cedok.cz

Ck ČeDok parDubiCe
Palackého 1947
530 02 Pardubice
466 511 521; 466 513 240
cedok-pardubice@cedok.cz

Ck ČeDok pÍsek
Velké nám. 1
397 01 Písek
382 213 096; 382 212 001
cedok-pisek@cedok.cz

Ck ČeDok plZeň
Prešovská 10, 301 00 Plzeň
377 222 609; 377 222 625
cedok-plzen@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
Na Příkopě 857/18
110 00 Praha 1
��224 197 637, 224 197 699,  

224 197 632
halazajezdy@cedok.cz
cedok-prikopy@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
Vestibul stanice Metra „A“ Můstek
110 00 Praha 1
224 224 461
cedok-mustek@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
OC Chodov
Roztylská 2321/19
148 00 Praha 4
272 075 000
cedok-chodov@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
Centrum Arkády Pankrác
Na Pankráci 1727/86
140 00 Praha 4
241 411 363
cedok-pankrac@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
Metropole Zličín
Řevnická 121/1
155 21 Praha 5 – Zličín
226 082 237; 226 082 410
cedok-zlicin@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
Otevřeno 7 dní v týdnu
Centrum Nový Smíchov
Plzeňská 233/8
150 00 Praha 5
257 941 551; 257 941 552
cedok-smichov@cedok.cz

Ck ČeDok praHa
Otevřeno 7 dní v týdnu
Obchodní centrum Letňany
Veselská 663
199 00 Praha 9 – Letňany
221 743 107
cedok-letnany@cedok.cz

Ck ČeDok Tábor
tř. 9. kvetna 2471
390 02 Tábor
381 252 235
cedok-tabor@cedok.cz

Ck ČeDok TepliCe
Otevřeno 7 dní v týdnu
Nákupní centrum Galerie
Nám. Svobody 3316
415 01 Teplice
417 534 171, 417 534 172
cedok-teplice@cedok.cz

Ck ČeDok ÚsTÍ naD labem
Hrnčířská 57/10
400 11 Ústí nad Labem - centrum
475 220 382; 475 220 384
cedok-ustinl@cedok.cz

Ck ČeDok ZlÍn
Kvítkova 80, 760 43 Zlín
577 210 567; 577 210 705
cedok-zlin@cedok.cz

Ck ČeDok žďár naD sáZavou
nám. Republiky 292/32
591 01 Žďár nad Sázavou
566 623 648
cedok-zdar@cedok.cz

blanka rauDová,  
benešovská Ca
Pražská 1696/2 
256 01 Benešov
317 723 491
info@benesovskaca.cz

Helena paTáková
Pražského povstání
256 01 Benešov 
317 723 491
patakova@seznam.cz 

JiTka GoTTlieberová
Nám. T.G.Masaryka 172
470 01 Česká Lípa 
487 823 155
gottlieberova@tiscali.cz 

benFiCa s.r.o.
Nám. ČSA 10
737 01 Český Těšín
558 711 727
info@benfica.cz 

ing. eva TrubaČová
Přemyslova 981
26301 Dobříš
318 520 059
ca.dobris@centrum.cz

aom CZ, s.r.o. bene Ca
Msgre.B.Staška
344 01 Domažlice
379 722 266
ca.bene.domazlice@iol.cz 

Tour TěšÍn, s.r.o.
Hlavní třída 71, 
736 01 Havířov
596 811 740
tourtesin1@seznam.cz 

laDa šimková, Ca lavia
Palackého 3996
430 01 Chomutov 
792 405 105
cedok@calavia.cz 

alena košÍČková
Valdštejnovo nám. 99
506 01 Jičín 
493 531 536
alfajicin@iol.cz 

irena HaDravová
Na Příkopech
377 01 Jindřichův Hradec 
384 361 099
irena.hadravova@cedokpartnerjh.cz 

pavel reGásek
Otín
377 01 Jindřichův Hradec
384 361 099
regasek@dkopen.cz

miCHaela Weissová JelÍnková, 
Ca mk – Tour
Kpt. Jaroše 510
432 01 Kadaň 
474 342 727
mktour@atlas.cz 

lC konTakT s.r.o.
T.G. Masaryka 2725 
272 01 Kladno
312 242 382
lck4@lck.cz 

Tomáš ZaHálka, Ca 
euroCenTrum
Tyršova 880
517 41 Kostelec nad Orlicí 
494 323 878
eurocentrum@eurocentrum.cz 

Jaroslava marešová, 
kuTnoHorská Ca
Palackého náměstí 330
284 01 Kutná Hora 
327 512 331
kca@atlas.cz 

luDmila kellerová, lm Tour
Gen. Hlaďo
741 11 Nový Jičín 
556 701 598
Ludmila.kellerova@seznam.cz 

miroslav Gillar, lm Tour
Gen. Hlaďo
741 11 Nový Jičín 
736 534 945
mirek.gillar@ktknet.cz

aTlas ZáJeZDů s.r.o.
Horní náměstí
746 01 Opava
553 711 202
prodej@atlas-zajezdu.cz 

Ck souČek s.r.o.
Palackého 20
750 02 Přerov
581 706 050
provck@soucek.cz 

Tomáš ZaHálka,  
Ca euroCenTrum
Svatohavelská 66
516 01 Rychnov nad Kněžnou
494 532 949
eurocentrum@eurocentrum.cz

iveTa riCHTerová, Ca viTaTur
Masarykovo náměstí
274 01 Slaný
608 339 918
vitatur@cavitatur.cz

paedDr. laDa eiDner, Ck laDa
Bulharská
541 01 Trutnov
499 819 018
cklada@lada-trutnov.cz 

benFiCa s.r.o.
Nám. Svobody 527
739 61 Třinec 
558 331 959
info@benfica.cz 

vs Travel CesTovnÍ  
aGenTura s.r.o.
Nám. Svobody 1321
755 01 Vsetín
571 437 721 
vs.travel@seznam.cz

inTerneTový on-line PRODEJ
24 hodin denně na www.cedok.cz
Telefonické informace a rezervace na modré lince Čedok 800 112 112

Údaje uvedené v katalogu byly zpracovány na základě informací dostupných a platných v době jeho zpracování. 
Čedok si vyhrazuje právo na jejich změnu. Tiskové chyby v katalogu i ceníku jsou vyhrazeny.
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