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Vážení přátelé,
fakt, že právě čtete tato úvodní slova, svědčí o tom, že zřejmě zvažujete absolvování zimního pobytu v českých,
slovenských, bulharských či slovinských horách s Nev - Damou. Tato skutečnost je nám velkou ctí a budeme se snažit,
abychom Vaše očekávání naplnili, ostatně snažíme se o to již po 27 sezón našeho působení na trhu lyžařských zájezdů.
Služba stálým klientům je pro nás velkým závazkem a hlavním motorem naší další práce. Věříme, že naše úsilí opět
nalezne odezvu ve spokojenosti klientů. Před zimní sezónou 2021/22 si dovolujeme poukázat na předpokládaná
zdravotně-bezpečnostní opatření, jež mají zajistit všem lyžařů pobyty na horách bez rizika nákazy. Jednotlivé státy
budou v jejich zavádění různě důkladné, dle jejich aktuální zdravotní situace i místních tradic a možností.
V ČR se loni lyžovalo jen do 26. 12. 2020, poté následoval lockdown a pro většinu středisek konec zimní sezóny.
To, že vláda od 10. května otevřela vleky a lanovky ve skiareálech, působilo spíše jako špatný vtip. Některá střediska
vyvážela lyžaře rolbami či skútry, jiná vyznačila a částečně udržovala svahy pro skialpinisty. Jaká přesně budou v zimě
2021/22 opatření, není v době přípravy katalogu známo.
Na Slovensku byla pro negativně testované lyžaře střediska otevřena do 1. 1. 2021, poté následoval lockdown
až do jara. Otevřelo se dle „covid automatu“ až koncem března s omezenou kapacitou a negativním testem. Provoz
vydržel v Jasné, na Štrbském Plesu a Tatranské Lomnici až do poloviny května. Nyní začal platit regionální „covid
automat“, platný jen v daném okresu. Provozovatel se bude muset rozhodnout, co bude vyžadovat od klientů, zda nic
či testy nebo očkování, a dle toho bude mít omezenu kapacitu při zhoršené epidemiologické situaci v jeho okresu.
V Bulharsku střediska fungovala bez omezení kapacity celou zimu, díky čemuž mnoho našich klientů poznalo krásy
lyžování v této zemi. Nebylo nutno se ani prokazovat negativním testem, povinnost zakrytí dýchacích cest platila
pouze při jízdě lanovkou a čekání na ni. Ani při pozdějším lockdownu služeb se horská střediska neuzavřela, hotelové
stravování fungovalo formou donášky na pokoj. Z uvedeného vyplývá vysoká pravděpodobnost, že Bulhaři zachovají
veškeré služby bez omezení v provozu i letos, možná s povinností prokázat se očkováním či testem.
Slovinsko mělo skiareály otevřené, všechny vleky i lanovky byly v provozu, ale ubytovací kapacity byly uzavřeny
do konce sezóny s výjimkou profesionálních lyžařských týmů a sportovců. Všichni návštěvníci museli mít negativní test
na Covid-19, testování muselo být provedeno ve Slovinsku a ne starší než 24 hodin. Osoby z červené zóny (kam patřila
i Česká republika) musely nastoupit do karantény po dobu 10 dnů nebo se prokázat negativním PCR testem, který
nebyl starší než 48 hodin a byl proveden v členském státě EU.
O zaváděných opatřeních na nadcházející sezónu Vás budeme průběžně informovat. Náš produkt se i letos široce
rozkročil napříč téměř všemi kategoriemi. Věříme proto, že si vyberou opravdu všichni. Vše podstatné k Vašemu výběru
naleznete na následujících stránkách. Pevně doufáme, že splníme vysoká očekávání v naše služby tradičně vkládaná.
Učiníme pro to maximum. Nezbývá tedy, než si na závěr přát ono obligátní „a už jen to počasí aby vyšlo…“!
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stálým klientem se rozumí ten, kdo se zúčastnil alespoň jednoho z našich zájezdů v posledních 3 zimních
či letních sezónách
■ slevy se počítají z celkové ceny zájezdu vyjma fakultativně dokupovaných skipasů
■ slevy nelze uplatnit na „speciální akce“
■ slevu stálý klient nelze uplatnit na „last moment“ zájezdy
■ nárok na slevu vzniká uzavřením smlouvy o zájezdu a následným uhrazením zálohy na cenu zájezdu
■ záloha musí být uhrazena do 3 dnů od uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však k rozhodnému datu
příslušné slevy, jinak nárok na slevu zaniká
■ na slevu není právní nárok
■ pozn.: klientem (tedy stálým či novým klientem) se rozumí zákazník ve smyslu ustanovení § 2521 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
■

skupinová sleva 5 %
pro skupiny od 20 osob (cestující ve stejném termínu do stejné ubytovací kapacity) platí výhodnější z variant
„skupinová sleva 5 %“ nebo „sleva stálého / nového klienta“; nárok na skupinovou slevu vzniká uhrazením
zálohy ve výši 20 %
■ sleva se počítá z celkové ceny zájezdu vyjma fakultativně dokupovaných skipasů
■

Registrujte se
a získejte výhody!!!

Novinka pro Zimu 21/22 - STORNO ZDARMA
Hlídací pes pošle nabídku zájezdu
■ Moje cestovní skupiny
■ Moje oblíbené zájezdy

MOJE NEV - DAMA

OBSAH

STÁLÝ KLIENT

NEV - DAMA SKI PARTNER
V rámci nového programu „DOVOLENÁ BEZ OBAV“ Vám nabízíme ubytování pod značkou
NEV - DAMA SKI PARTNER. U takto označených ubytovacích kapacit Vám nad rámec cestovního
pojištění a obvyklých storno podmínek poskytujeme možnost zrušit zájezd bez jakýchkoli
stornopoplatků v případě, že do daného lyžařského střediska nebude z důvodu onemocnění COVID-19 možné
odcestovat. O Vaše zimní prázdniny tak nepřijdete ani v případě uzavření hranic (včetně tranzitu), nutnosti
karantény po příjezdu z/do destinace nebo při vyhlášení varování Ministerstva zahraničních věcí ČR před
cestou do zahraničí (s přihlédnutím ke stanovisku Ministerstva pro místní rozvoj ČR). Jako Váš partner na lyže
se staráme o to, abyste si zimní dovolenou opravdu užili.
■ „rozhodným dnem“ pro uplatnění benefitu je první den pobytu
■ zrušení zájezdu bez stornopoplatků je z technických důvodů na straně CK možné nejdříve 4 a nejpozději
2 dny před prvním dnem pobytu; podmínkou je storno všech osob v rámci jedné ubytovací jednotky
(apartmánu či pokoje)
■ v katalogu jsou předmětné ubytovací kapacity označeny piktogramy viz tento box
■ k rychlé orientaci, u kterých ubytovacích kapacit je „NEV - DAMA SKI PARTNER“ platný, doporučujeme použít
„přehled ubytovacích kapacit“ (konkrétně pak sloupec „NEV - DAMA SKI PARTNER“) viz stejnojmenná kapitola
na stranách 10 až 12
■ CK neinformuje zákazníky o možnosti uplatnění nabídky NEV - DAMA SKI PARTNER automaticky. Pokud se
zákazník domnívá, že pro kapacitu uvedenou na jeho smlouvě o zájezdu je možné tento nárok uplatnit, je
povinen si tuto skutečnost ověřit u CK, která ji posoudí. Neabsolvování zájezdu bez předchozího informování
CK o uplatnění programu NEV - DAMA SKI PARTNER nezakládá právo na bezplatné stornování zájezdu
■ nárok na zrušení ubytovacích služeb bez jakýchkoli sankcí v případě omezení cest našich klientů z ČR
v souvislosti s rozšířením koronaviru lze uplatnit, pokud nastane:
■ uzavření hranic včetně tranzitu (bez možnosti nahrazení očkováním / testem),
■ povinnost karantény v destinaci (bez možnosti nahrazení očkováním / testem),
■ omezení pohybu v destinaci na národní / regionální / oblastní úrovni (bez možnosti nahrazení očkováním / testem),
■ uzavření 50 a více % délky sjezdovek (platí pro balíčky se skipasem v ceně; pro tratě zahrnuté
v základním skipasu),
■ varování / doporučení státních orgánů necestovat (včetně tranzitních zemí a konkrétních oblastí).

■
■

www.nev-dama.cz/moje-nev-dama

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

NEV - DAMA je obchodní značkou Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.
se sídlem Babákova 2390/2, 148 00 Praha 4 - Chodov, IČ: 26141647, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304. CK FISCHER, a.s. je držitelem platné koncese pro provozování
cestovní kanceláře a jako taková je pořadatelem všech dále nabízených zájezdů.

SLEVY / DOVOLENÁ BEZ OBAV

datum uzavření
smlouvy o zájezdu
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SLEVOVÝ SYSTÉM PRO ZIMNÍ SEZÓNU 2021 / 2022
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PIKTOGRAMY

použité piktogramy u úvodních stránek středisek - další nabídka střediska:
služby místního skibusu
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu či zdarma
„není“ - za poplatek

použité piktogramy u úvodních stránek středisek - hlavní piktogramy:

OBSAH

4

použité piktogramy
Na následujících stránkách katalogu jsme použili, pro Vaši lepší orientaci, celou řadu piktogramů.
Zde je jejich vysvětlení:
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45

krytý či venkovní vyhřívaný bazén
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu
„není“ - za poplatek

nejnižší a nejvyšší lyžařský bod (dostupný některým z přepravních zařízení)
a celkové převýšení v rámci předmětného střediska;
náš názor „lyžařsky“ a „komplexně“

zimní stadion či ledová plocha pro bruslení
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu
„není“ - za poplatek

délka sjezdových tratí a jejich procentuální poměr k celkové délce všech tratí
v rámci střediska - černé, červené a modré sjezdovky i celkem; v některých
případech (označeno popiskem) jsou uvedeny i údaje lokálních skiareálů,
středisek sousedních a celých oblastí
počet kabinových lanovek (příp. včetně gondol, zubaček, kombinovaných
lanovek - sedačka / kabina, „vláčků“ a „výtahů“), sedaček a vleků i celkem
v rámci předmětného střediska

celková délka sjezdových tratí v rámci předmětného střediska se zajištěným umělým zasněžováním a jejich
procentuální poměr k celkové délce všech sjezdových tratí
úhrnná hodinová přepravní kapacita všech
přepravních zařízení v předmětném středisku
celkový počet místně samostatných
speciálních nabídek pro snowboarding
(komplexní snowparky, halfpipe,
boardercross, ...) a jejich umístění v mapě

2x

100 km

noční lyžování
„SKI“ - v rámci platnosti skipasu
„není“ - za poplatek

tandemový
paragliding

upravované tratě
pro sáňky

krytý tenisový
kurt

měřené sjezdové
úseky

bowling

půjčovna
sněžných skútrů

lázně

heliski

použité piktogramy u ubytovacích kapacit:

1

ubytovací kapacita hotelového typu (se stravováním)

2

ubytovací kapacita apartmánového typu (bez stravování)
lze vzít s sebou domácí zvíře

celkový počet dětských pojízdných koberců a lan
v rámci střediska (nejsou zaneseny v počtu výše
uváděných lyžařských přepravních zařízení)

lze / nelze vzít s sebou domácí zvíře s nutností předem ověřit
nelze vzít s sebou domácí zvíře

celková délka běžeckých tratí v rámci
předmětného střediska

náš názor lyžařsky a komplexně: „náš názor lyžařsky“ charakterizuje hodnocením maximálně do 5 hvězdiček
lyžařskou nabídku každého střediska zejména dle celkové délky sjezdovek a jeho propojení „na lyžích“ se středisky
sousedními (zejména za předpokladu, že v základní ceně zájezdu je obsažen skipas i v těchto dalších střediscích
platný); v potaz je tedy brána rozsáhlost sjezdařské nabídky, její vzájemné propojení, modernost, účelnost a kapacita
přepravních zařízení, kvalita a četnost úpravy sjezdových tratí, jistota kvalitních sněhových podmínek (zohledněna
nadmořská výška, orientace svahů, statistické údaje o sněhových podmínkách za poslední roky a rozsah, potence
i kvalita systému umělého zasněžování), rozmanitost tratí co do náročnosti, úroveň značení, šířka a bezpečnost
sjezdovek, procentuální četnost „nudných přejezdů“ atd.; „náš názor komplexně“ charakterizuje hodnocením
maximálně do 5 hvězdiček celkovou nabídku předmětného střediska; zohledněn je „náš názor lyžařsky“ viz výše,
místní infrastruktura, služby v ceně skipasu, průměrná obsazenost střediska a potencionální fronty u lanovek, běžný
místní standard ubytování včetně polohy, cenová dostupnost, prestiž oblasti atd.

dětský park

skipas v základní ceně

pro danou ubytovací kapacitu platí
program NEV - DAMA SKI PARTNER;
podrobné info na str. 3
ubytovací kapacita (neplatí pro celý
objekt) přizpůsobená pro osoby
s omezenou schopností pohybu s nutností
předem ověřit
ubytovací kapacita nepřizpůsobená pro
osoby s omezenou schopností pohybu

Kč

skipas lze dokoupit v Kč v cestovní kanceláři, resp. u kapacit v ČR pouze na místě

€

skipas lze dokoupit pouze na místě za € či BGN

1 DÍTĚ
2 DĚTI
3 DĚTI
ZDARMA ZDARMA ZDARMA

100 m

★★★

HB

ZDARMA

hotely nabízející pro 1, 2 či i 3 děti minimálně do věku nedovršených 6 let
pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma (platí při jejich ubytování
na 3., 4. a případně i 5. lůžku v pokoji)

přibližná vzdálenost od nejbližšího
„sjezdařského“ areálu
šíře a kvalita nabídky pro aktivní odpočinek v rámci dané
ubytovací kapacity či ve spolupráci v blízkosti;
* - slabší, ale existující; ** - průměrná;
*** - nadstandardní; „není“ - nulová
stravování zahrnuté v základní ceně; BB - snídaně;
HB - polopenze; BS - bez stravy; + - rozšířená (např.
BB+ jako snídaně a odpolední svačina)
wi-fi připojení k internetu;
ZDARMA - není zpoplatněno

ubytovací kapacita nabízející
bezlepkovou stravu

od 990 Kč
os. / noc

cena bez skipasu od je vždy nejnižší
možná cena odvíjející se z ceny za osobu
na řádném lůžku a za jednu noc*

od 1.500 Kč
os. / 7 nocí

SKIPAS

cena od je vždy nejnižší možná
odvíjející se z ceny za osobu na řádném
lůžku za 7 nocí a to včetně skipasu
platného pro oblast, kde se ubytovací
kapacita nachází

* Ne všechny kapacity lze rezervovat již od jedné noci - viz odstavec termíny pobytu na str. 5.

4

Vážení přátelé lyžování a snowboardingu,

4

velice si vážíme toho, že se opět chystáte vybrat si některý z našich zimních zájezdů. Níže shrnujeme ty nejdůležitější
faktické informace týkající se produktu, který Vám předkládáme.

vlastní doprava
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme
podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, případných omezeních, povinných
poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. Tyto odjezdové
pokyny se snaží na veškeré změny (poplatků, dopravního značení, uzavírky...) co nejflexibilněji reagovat, nelze je
však garantovat a případně takto vzniklé dodatečné náklady kompenzovat. Pro jednoduchost utvoření Vaší představy
o vzdálenostech a základních trasách z ČR / SR jsme tyto informace umístili vždy i na úvodní stranu každého
lyžařského střediska. Podrobnější informace naleznete též na úvodní stránce některých hlavních oblastí. Již nyní si
Vás dovolujeme upozornit, že výše zmíněné doporučené trasy vycházejí z našich dlouholetých zkušeností a častokrát
se rozcházejí s trasami doporučovanými GPS navigacemi. Důvod je prostý - některé GPS navigace bohužel ještě
nemají předvolené zimní uzávěry některých horských průsmyků a také nedokáží objektivně zhodnotit kvalitu,
převýšení a tedy i „řidičskou“ náročnost některých silničních tahů. V případě pozdního příjezdu by měl klient volat
číslo na naši dispečinkovou službu uvedené v pokynech na cestu. Vyloučí se tak riziko velmi nepříjemné situace, kdy
by se klienti nemohli v pozdních hodinách dostat na ubytování včas, a bylo jim proto zrušeno.
letecká doprava
K zájezdům z tohoto katalogu lze na vyžádání prostřednictvím naší CK zajistit letenky, transfery z/na letiště, příp.
objednat v cílové destinaci zapůjčení auta. Nabídka se týká linkových letů, nikoliv charterů či „private jetů“. Zajištění
transferu závisí na počtu osob a pobytovém místě.
ubytování
Kvalitativní kategorii ubytovacích kapacit na našich stránkách značí tři symboly. Symbolem ★ až ★★★★★
a ★★S až ★★★★S jsou označeny kapacity, u kterých je toto označení oficiální, tedy od příslušného orgánu mají,
dle místně platných kritérií, přidělené hodnocení kvality v určité výši s jeho označením příslušným počtem hvězdiček,
když jejich vyšší počet adekvátně představuje i vyšší kvalitu. Celá řada ubytovacích kapacit však takovéto hodnocení
postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oficiálně nepoužívá. A právě
u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocení od ♣ do ♣♣♣♣S, když kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili
zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co možná nejpřesněji,
jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby
a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor
v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro vozíčkáře, který nemá zástěny sprchového koutu, …)
a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené
údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou,
ve výjimečných případech, lišit i o více než 10 %.
Samostatnou kapitolou jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných
pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože vzhledem
ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny
možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.
Upozorňujeme, že některé nadstandardní typologie hotelových pokojů, např. tzv. „Family pokoje“, mohou podléhat
podmínce obsazenosti jistým minimálním počtem osob.
Ubytování infanta (dítěte nedovršených 2 let věku, ve výjimečných případech u některých ubytovacích kapacit dítě
do věku 3 nebo 4 let), bez ohledu na to, zda spí v dětské postýlce či nikoli, není zpravidla možné nad rámec plného
obsazení pokoje / apartmánu. V případě požadavku ubytování „infanta“ nad rámec maximální obsazenosti je třeba
se striktně řídit informacemi uvedenými pod ceníkem u každé kapacity v bodu „děti do 2 let nad rámec maximální
obsazenosti“. Tato služba je vždy na vyžádání, a to před potvrzením smlouvy o zájezdu.
základní popis pokojů
Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či se 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení
zpravidla se sprchou
Standard 4 - pokoj se 2 manželskými postelemi či s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či se 4 samostatnými
lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
Převážnou většinu podstatných odlišností od základního popisu pokojů i případné další specifikace, upřesnění
či i další nabízené typy naleznete u každé konkrétní ubytovací kapacity (jedná se například o upřesnění charakteru
3., 4., 5., 6. a 7. lůžek, přítomnost balkonu, všechna sociální zařízení s vanou, nemožnost manželské postele v rámci
dvoulůžkového pokoje, nabídku nadstandardních pokojů apod.).
Speciálním piktogramem máme označeny ubytovací kapacity přizpůsobené pro pobyty osob s omezenou schopností
pohybu. Až na řídké výjimky však takováto bezbariérová úprava prostor platí jen pro vybrané pokoje či apartmány,
nikoli pro celý objekt. V každém případě je nutno vždy předem ověřit konkrétní podmínky v předmětné ubytovací
kapacitě, s přihlédnutím k povaze handicapu příslušného klienta.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování
U zájezdů, kde je v ceně zahrnuto ubytování na 7 nocí, je nástupním i posledním dnem pobytu zpravidla sobota
či neděle. Výjimkou jsou často části silvestrovských a velikonočních pobytů. U pobytů kratších než 7 nocí je nástupní
i poslední den pobytu stanoven v některých případech pevně (jedná se např. o třídenní, čtyřdenní či pětidenní pobyty
od čtvrtka do neděle, od neděle do čtvrtka či pátku vypsané u řady středisek) a „předvypsané“ termíny s tímto pak
přímo korespondují, v jiných naopak pevně stanoven není a je libovolně volitelný, častokrát s podmínkou minimálního
počtu nocí. Přesné termíny pobytů jsou specifikovány u každé ubytovací kapacity v odstavci „délka pobytu“. Nastoupit
ubytování je možné v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 18. hodině
a nejpozději do 19. až 23. hodiny dle pravidel ubytovací kapacity. Pozdní příjezdy po 20. hodině jsou v některých
případech zpoplatněny. V případě příjezdu po 23. hodině není možné garantovat Vaše ubytování. Ubytování musí být
ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, zpravidla však
ne před 7. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit i odjezd v den dřívější,
i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře / provozní době recepce konkrétní ubytovací
kapacity či možnostem ubytovatele. I takovéto brzké odjezdy mohou být v některých výjimečných případech
zpoplatněny. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám
je však rádi poskytneme i předem.

OBSAH

Vaše cestovní kancelář
výběr zájezdu
Jednotlivá horská střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně často velmi liší, a proto ne každé středisko
či ubytovací kapacita vyhovuje potřebám a náročnosti každého bez rozdílu. Než si vyberete „ten Váš“ zájezd, zvažte,
a to prosíme opravdu důkladně, co od své zimní dovolené očekáváte, zda kladete důraz na cenu, na kvalitu
a/či rozsah lyžařské / snowboardové nabídky, na polohu, kvalitu a/či vybavenost hotelu či apartmánů, na vzdálenost
z ČR / SR, na prestiž oblasti, na klid či naopak „živost“ střediska nebo na škálu polyžařského vyžití apod. Abychom
Vám výběr i orientaci v katalogu ulehčili, snažili jsme se jednotlivá střediska i ubytovací kapacity přiblížit co možná
nejvěrněji a pro co největší přehlednost obdobně strukturovat i všechny popisy.
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sjezdové tratě a přepravní zařízení
U sjezdových tratí značí (na lyžařských mapkách i ve skiareálech samých) jejich obtížnost téměř výhradně barva.
Černé sjezdovky jsou určené pro lyžaře nejzdatnější. Červené sjezdovky jsou určeny středně zdatným lyžařům
a pro lyžaře méně zdatné a začátečníky jsou sjezdové tratě značeny barvou modrou. U některých sjezdovek neplatí
barvou udaný stupeň jejich náročnosti po celé jejich délce, ale vztahuje se k jejich úseku s náročností maximální.
Upozorňujeme také, že jednotlivá střediska používají pro kategorizaci sjezdovek vlastní hodnotící kritéria, a ta se
mohou mezi jednotlivými středisky i poměrně výrazně lišit.
Úprava sjezdových tratí je z důvodu bezpečnosti lyžařů prováděna většinou v době mimo provoz přepravních zařízení,
který je různý v závislosti na středisku, termínu a také na jejich konkrétní poloze. I v souvislosti s uvedeným jsou
přepravní zařízení zpravidla v provozu od 8.00 až 9.30 do 15.30 až 17.30. Funkčnost vleků a lanovek však může
být také omezena z důvodu špatných sněhových či klimatických podmínek, lavinového nebezpečí nebo eventuálně
z důvodů technických. Za takto způsobené výluky se zpravidla provozovatel přepravních zařízení (a proto návazně
i CK) předem zprošťuje odpovědnosti a neposkytuje proto až na řídké výjimky náhradu.
Na samém začátku a konci zimní sezóny nemusejí být kompletně uměle vysněženy / upraveny všechny sjezdovky
předmětného střediska, zpravidla skiareály při přípravě sjezdovek postupují od těch stěžejních, páteřních a hlavních
spojovacích až k odlehlejším, pro lyžařský provoz střediska marginálnějším. Pro rozsah otevřených částí skiareálu
jsou rozhodující aktuální přírodní a technické podmínky, kapacitní možnosti provozovatele, ale i počet prodaných
skipasů. Zvýšená rizika těchto provozních omezení jsou v okrajových částech sezóny zpravidla kompenzována
výrazně nižší cenou skipasů, než v sezóně hlavní.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V rámci každého lyžařského areálu je bezpodmínečně nutné dodržovat pravidla pro pohyb na značených sjezdových
tratích, obzvláště důležité je pak respektovat nařízení týkající se uzavření některých tras, a to ať již z důvodu jejich
malé vysněženosti nebo pro hrozící nebezpečí pádu lavin či pořádání závodů. Dodržovat je nutno ale i veškerá další
pravidla, která se středisko od střediska liší. Zpravidla jsou uvedena v hlavních světových jazycích na lyžařských
mapkách či na informačních tabulích u hlavních nástupních míst lyžařského areálu a většinou zahrnují i zákonem
či místní vyhláškou daná omezení, jejichž porušení může být dokonce i pokutováno. Řada středisek předkládá též
nabídku volného terénu. Zde si jen dovolujeme připomenout, že na sjezdy mimo vyznačené tratě se nevztahuje
základní cestovní pojištění, a proto Vám doporučujeme, chystáte-li se okusit i tento způsob zdolávání svahů,
podrobněji se informovat v některé z pojišťoven či si pečlivě přečíst naši nabídku pojištění na straně 14 a 15.
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Údaje o sjezdovkách a přepravních zařízeních uváděné na následujících stránkách katalogu jsou prezentovány
přímo jednotlivými skiareály. Některé skiareály před několika lety přikročily k „rakouskému modelu“ přepočítání
délky sjezdovek dle objektivnějších kritérií s vyloučením různých variant a traverzů, což u některých středisek vedlo
ke snížení dříve udávané kilometráže. Některá střediska, kde tato revize vedla k dramatickému poklesu kilometráže
tratí, se však již z důvodů neférového konkurenčního boje ostatních soutěžitelů vracejí k tradičním metodám měření,
takže v metodice měření místo kýženého zpřehlednění nastal možná ještě větší zmatek. Pravdou však zůstává,
že celá řada údajů ve všech horských střediscích je opravdu relativních a je proto třeba tyto informace brát spíše jen
jako orientační (některá střediska do svých součtů zahrnují i neupravované sjezdy mimo oficiální sjezdovky, traverzy
atd., což zpravidla uvádíme v sekci „Důležité upozornění“ příslušných úvodních stran středisek).
A na závěr této kapitoly ještě jedno upozornění, bezesporu nejdůležitější. Ve Slovinsku platí zákon, který všem dětem,
které nedovršily 13 let, dává za povinnost používat homologované lyžařské přilby. Obdobně je tomu na Slovensku, jen
věková hranice je zde stanovena na 15 let. V Bulharsku a ČR jsou lyžařské přilby pro děti jen doporučené.

cena zahrnuje
Odstavec s tímto názvem, respektive odstavec s názvem jemu obdobným (např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete
u každého ceníku ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz. U ubytování v apartmánech jsou služby zahrnuté v ceně
rozepsány všechny bez výjimky. Naopak u ubytování hotelového typu (resp. i u kapacit s názvem Garni, Pension
apod., tedy u kapacit nabízejících v základní ceně stravování minimálně ve formě snídaní) jich několik chybí. Jedná se
o služby, které jsou zahrnuty v ceně všech těchto kapacit hotelového typu bez rozdílu, tedy ložní i koupelnové prádlo,
závěrečný úklid a spotřeby vody i el. energie, a to v souladu se zvyklostmi uplatňovanými v cestovním ruchu.
závěrečný úklid
U ubytování apartmánového typu někdy není závěrečný úklid zahrnut v základní ceně zájezdu. V takových případech
je za něj vypsán povinný příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě
pobytu) a může být účtován fixně za apartmán nebo dle počtu ubytovaných osob. Jak je to se závěrečným úklidem
u každé konkrétní ubytovací kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací u něho uvedených.
I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou povinného příplatku,
je zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše, svlečení a složení ložního prádla
(pokud je toto zpoplatněno), vyklizení myčky na nádobí atd., a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním
pořádku, včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské
linky extra fakultativně připlatit. Dovolujeme si upozornit na skutečnost, že informace uvedené v tomto katalogu
reflektovaly stav k době jeho přípravy, a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro
nadcházející zimní sezónu.
kauce za apartmán
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se na místě většinou skládá vratná
kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu (viz
předcházející odstavec). Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či destinace i od konkrétní ubytovací
kapacity. V ČR zpravidla do 3 000 Kč, na Slovensku a ve Slovinsku zpravidla od 50 do 100 EUR a v Bulharsku
se kauce neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím
prostřednictvím. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě naleznete v ceníku na www.nev-dama.cz.
skipasy
U Slovinska jsou u vybraných ubytovacích kapacit skipasy již zahrnuty v základní ceně zájezdu. U menšího procenta
zájezdů nabízených v tomto katalogu lze skipasy dokoupit v Kč prostřednictvím CK (pro snadnou orientaci slouží
ikona „skipas“ vedle čísla kapacity na následujících stránkách). Při objednávání Vámi zvoleného zájezdu je třeba,
abyste oznámili, jaký typ skipasu preferujete (viz slevy a příplatky v rámci skipasů, příp. viz ceníky fakultativně
nabízených lyžařských permanentek), a zdali požadujete také jeho rozšíření na odjezdový den. U všech lyžařských
středisek je při čerpání kteréhokoli ze zlevněných skipasů (např. typ „junior“) či skipasů zdarma (to jsou i ty, u kterých
je čerpána sleva ve shodné výši se slevou pro nelyžaře) pro malé/menší děti (např. typ „bimbo“) nutno doložit platný
cestovní doklad k ověření data narození a případně rodinné příslušnosti. Dále si dovolujeme poukázat na skutečnost,
že v některých lyžařských střediscích, kde mají děti určité věkové kategorie slevu na skipas shodnou se slevou pro
nelyžaře (či rozdíl mezi slevou pro nelyžaře a slevou dítěte je menší než 30 % výše slevy nelyžaře), je každá tato
sleva (resp. čerpání každého skipasu zdarma či skipasu velmi zvýhodněného) podmíněna doprovodem jednoho
z lyžujících rodičů či, dle střediska, jiného dospělého rodinného příslušníka nebo dospělé osoby čerpající skipas
stejného typu co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti. U ubytovacích kapacit zejména hotelového
typu, které nabízejí pro 1 či i 2 děti určité věkové kategorie pobyt, základní stravování a případně i skipas zdarma
(v cenících je u příslušné slevy uvedeno zdarma), nelze již, logicky, odečíst slevu z tabulky skipasů v úvodu ceníku

pobytové taxy
Ve všech turistických střediscích nabízených v tomto katalogu pobytová taxa zavedena je. U některých kapacit
je zahrnuta v ceně zájezdu, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak
je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity, naleznete u jejího ceníku na www.nev-dama.cz.
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asistenční služby cestovní kanceláře
V odjezdových pokynech vždy naleznete mobilní telefonní spojení na naše pracovníky v ČR. Pokud nastane jakýkoliv
problém v místě pobytu, je nutné ihned kontaktovat zástupce cestovní kanceláře na dispečinkovém čísle. Situaci
lze zpravidla vyřešit nejlépe intervencí přímo v místě pobytu. Pokud nejsme informováni, nemůžeme být jakkoliv
nápomocni. Kontaktovaný zástupce cestovní kanceláře může provést šetření a zařídit nápravu, nebo věc vysvětlit.
Zpětné prokazování a řešení problému, který nebyl oznámen zástupci cestovní kanceláře rovnou z místa pobytu,
je po návratu klienta velmi obtížné. Vaše součinnost je v tomto případě nezbytná, a proto Vás o ni prosíme.

předmětného lyžařského střediska a zároveň platí též podmínka uvedená výše, tj. čerpání takového dětského skipasu
je podmíněno doprovodem minimálně jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky
a termínu platnosti. Není-li tato podmínka splněna, je možné dětský skipas dokoupit za cenu nejbližší následující
věkové kategorie nabízených skipasů. V několika málo případech je skipas kategorie bimbo zpoplatněn symbolickou
částkou splatnou přímo v místě; tyto poplatky, na něž upozorňujeme v ceníku, nelze předplatit prostřednictvím CK.
Dovolujeme si upozornit, že zakoupený skipas je standardně nepřenosný, což znamená, že si jej nelze, a to ani
v rámci jednotlivých dní, mezi sebou měnit či půjčovat. Naprostá většina lyžařských areálů toto striktně kontroluje
a v případě porušení předmětný skipas zablokuje a přestupek sankcionuje. Výjimkou jsou skipasy označené výslovně
jako přenosné, jež pro rodiny s dětmi nabízejí za příplatek některá lyžařská střediska.
V celé řadě středisek jsou v ceně skipasu zahrnuty i některé další služby. Zejména se jedná o skibusy, které zajišťují
dopravu po středisku předmětném či též dopravní spojení se středisky dalšími. A právě zde je na místě upozornit,
že využívání „mezistřediskových“ skibusů je zpravidla podmíněno vlastnictvím příslušného skipasu co do plošné
platnosti. V nemnoha případech je v rámci skipasu zahrnut např. i vstup do bazénu, bruslení či noční lyžování.
To však neznamená, že tyto doprovodné služby jsou využitelné vždy a bez jakýchkoli omezení, častokrát se jedná
o nabídku jen pro některé dny či jen časové úseky, mimo které jsou tyto služby standardně hrazené i držiteli skipasu.
Ke každému středisku Vám tyto informace sdělíme na vyžádání v cestovní kanceláři.
Vzhledem k postupnému zavádění skipasů ve formě přenosných magnetických karet (tzv. keycard) v převážné většině
středisek je také nutno počítat se skládáním vratné kauce na tento „pohodlný“ typ lyžařské permanentky. Výjimečně
se skládá tato kauce i jako nevratná. Její výše se pohybuje dle střediska v ČR mezi 50 a 100 Kč, na Slovensku
jde nejčastěji o 2 €, v Bulharsku o 5 - 6 BGN. Ve Slovinsku kauce není. Přesné informace obdržíte v odjezdových
pokynech.
Závěrem tohoto odstavce si ještě dovolujeme upozornit na skutečnost, že zprovozněním pouze určité části lyžařského
areálu, ať již z jakéhokoli důvodu, nevzniká držiteli skipasu nárok na jakoukoli náhradu od cestovní kanceláře. Pokud
se však provozovatel takového areálu rozhodne finanční náhradu poskytnout, je pak tato cestovní kanceláří klientům
plně refundována.

12.02. - 19.02.

Bruntál, Česká Lípa, Havlíčkův Brod, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Kladno, Kolín, Kutná Hora,
Liberec, Náchod, Pelhřimov, Písek, Semily, Třebíč, Žďár nad Sázavou

19.02. - 26.02.

Chomutov, Jeseník, Jičín, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Prachatice, Příbram,
Rychnov nad Kněžnou, Strakonice, Šumperk, Tábor, Ústí nad Labem

26.02. - 05.03.

Benešov, Beroun, České Budějovice, Český Krumlov, Chrudim, Klatovy, Ostrava-město, Pardubice,
Prostějov, Rokycany, Svitavy, Trutnov, Ústí nad Orlicí

05.03. - 12.03.

Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Domažlice, Hodonín, Karviná, Louny, Praha 1 až 5,
Tachov, Vyškov, Znojmo

12.03. - 19.03.

Děčín, Frýdek-Místek, Cheb, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Litoměřice, Nymburk, Praha 6 až 10,
Přerov, Sokolov

důležité upozornění
Veškeré informace uvedené v katalogu a na webu CK vycházejí ze skutečností známých či předpokládaných
v době přípravy katalogu. Z tohoto důvodu si dovolujeme upozornit na možnost některých odlišností od skutečnosti
a vyhrazujeme si právo na možnost jejich dodatečné změny. Například se jedná o přesunutí zastávek skibusu, změnu
tras skibusových linek, nevystavění snowparku, ukončení provozu některého přepravního zařízení, drobné úpravy
formy či rozsahu stravování, úpravy složení či změny charakteru lůžek, zavedení či změnu výše pobytových tax,
změnu v rozsahu služeb zahrnutých v místní turistické kartě (je-li u dané kapacity nabízena), zavedení či změnu ceny
wi-fi připojení, závěrečných úklidů, klubových karet, poplatku za pobyt se psem apod. Uváděné vzdálenosti i polohy
jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné.
Některé služby, příp. vybavenost vypsané v odstavci „vybavenost a služby“ apod. u každé ubytovací kapacity
jsou, a to i přesto, že nejsou označeny *, za poplatek. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu
telefonních hovorů, poplatky za servis a půjčení lyžařského vybavení, úhradu cen potravin při službě „donáška“ atd.
Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit hotelového typu, kde je nabízen pobyt pro malé děti
(věková hranice vždy specifikována u konkrétní ubytovací kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší než je
základní cena pobytu (viz odstavce „slevy“ a/či „příplatky“), je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost
pokoje je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné na místě - podrobnější
informace žádejte v cestovní kanceláři. U některých ubytovacích kapacit hotelového typu jsou vedle slev pro
3., 4., 5., 6. a/či 7. lůžka nabízeny též slevy pro 2. lůžka a jsou platné v pokojích typu Standard 1+1 (není-li v ceníku
u konkrétní ubytovací kapacity uvedeno jinak). Tento typ pokoje je určen výhradně pro 1 dospělou osobu s dítětem,
nikoliv pro rodinu.
Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se
jedná o bazény, jejichž využívání je podmíněno používáním koupací čepice, o povinnost vstupu do sauny bez plavek,
o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod. pro děti určité
věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních
a nočních hodinách.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

termíny jarních prázdnin
Dovolujeme si Vás informovat o rozpisu jarních prázdnin pro zimní sezónu 2022:
pobytový týden / okres (abecedně):
Hradec Králové, Kroměříž, Mělník, Nový Jičín, Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Praha-východ,
05.02. - 12.02. Praha-západ, Rakovník, Teplice, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín
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Nesmíme opomenout upozornit též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu
k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních velikostí a motorů a častokrát tedy autům větším
či s pohonem na plyn nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné.
Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb vypsaných
u jednotlivých středisek a ubytovacích kapacit, které jsou zpravidla realizovány jen v hlavní sezóně. Může se tak stát,
že v porovnání s hlavní turistickou sezónou, ke které se vztahují i všechny informace v katalogu uvedené, některé
služby fungovat nebudou. V rámci jednotlivých středisek se jedná např. o služby typu skibusu, městského bazénu,
kluziště či nočního lyžování a u ubytovacích kapacit o služby jako piano bar, animační programy, masáže apod.,
tedy řekněme o služby jen druhořadé (podrobnější informace Vám samozřejmě rádi podáme na vyžádání). Pevně
však věříme, že Vás tato „menší nejistota“ od Vaší dovolené v předmětných termínech neodradí a že se naopak,
i s ohledem na výrazně nižší ceny, setká s Vaším pochopením.
Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu
(např. dětská postýlka, ložní prádlo, pobyt s domácím zvířetem, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak
nemusejí být ubytovatelem akceptovány.
Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem do nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě
starší (max. však do 3 let) se na toto informujte předem. U dětských koutků zpravidla platí omezení jejich využívání
nejen určitou věkovou hranicí, ale i pevně vypsanými hodinami jejich provozu.
U některých ubytovacích kapacit jsou pod pojmem TV sat. míněny i TV kabelové. Pokud je v ubytovací kapacitě
k dispozici wi-fi připojení, nelze klientovi garantovat kvalitu signálu po celý den, zvláště pak v exponovaných hodinách
a ani v celém objektu.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Samostatnou kapitolou je též topení. V evropských horách je zcela standardní maximální teplota, na kterou jsou
pokoje a apartmány vytápěny, v rozmezí od 19 do 23 °C, a vytápění na teplotu vyšší buď vůbec není možné, nebo
je za příplatek. Kvůli praxi vytápět oproti ČR na znatelně nižší teplotu jsou místní obyvatelé zvyklí na poměrně teplé
domácí oblečení, nechápou proto zcela nároky našich lyžařů. V této souvislosti je třeba poukázat na fakt, že při
souběhu nízkých venkovních teplot a nevětrání vnitřních prostor se současným sušením množství vlhkých lyžařských
svršků může dojít k poměrně rychlému objevení se plísně i u takových ubytovacích kapacit, které jsou vytápěny
ve standardním režimu a objekt je konstrukčně zcela v pořádku. Zejména je třeba toto riziko brát v potaz při výběru
dovolené u ubytovacích kapacit s úhradou spotřeb energií mimo základní cenu.
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V posledních letech též zcela vymizela možnost kouření v rámci interiérů a společných prostor ubytovacích kapacit.
Daná pravidla v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.
Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu.
Upozorňujeme, že jelikož CK samozřejmě nemůže ovlivnit klimatické podmínky, nemůže nést ani odpovědnost
za jejich dopady; technické zázemí zimních středisek je dimenzováno na běžné zimní podmínky, tj. nelze
po provozovatelích spravedlivě požadovat např. provoz lanovek ve vichřici, dokonalou úpravu tratí při sněhových
kalamitách či výrobu dostatečného množství umělého sněhu při vysoce plusových teplotách.
Tiskové chyby v katalogu a na webu jsou vyhrazeny.

cestovní pojištění
V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho vyřízení Vám můžeme nabídnout naším
prostřednictvím (viz strana 13 a 15; včetně pojištění storna zájezdu), nebo se obraťte přímo na některou z pojišťoven.
Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením
tohoto pojištění. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.
pasy, víza
Naše CK nabízí časově omezené turistické pobyty, pro občany ČR i jiných členských zemí EU z toho vyplývá, že před
cestou do členské země EU netřeba řešit víza (není-li na turistický pobyt bezprostředně navázáno dlouhodobým
pobytem v cílové zemi, např. za účelem pracovním či studijním). I přes výše uvedené doporučujeme občanům
členských států EU, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro
vstup a pobyt nezměnily. Občanům nečlenských zemí EU doporučujeme, aby si před cestou ověřili u zastupitelského
úřadu navštěvovaného státu podmínky pro vstup a pobyt pro občany jejich domovského státu. Bližší informace /
odkazy naleznete na www.nev-dama.cz/pasy-víza.
S ohledem na skutečnost, že 3 námi nabízené země (ČR, SR, Slovinsko) jsou „schengenské“ státy bez víz a kontrol,
je v praxi složitější situace jen u Bulharska, jež je sice signatářem Schengenské dohody stejně jako Česká republika,
ale zatím se jen připravuje na plné členství; původní termín byl pro nepřipravenost Bulharska a Rumunska odložen.
Navíc nejkratší cesta do bulharských hor vede přes Srbsko, jež není členem EU ani ESVO (a pochopitelně tedy ani
signatářem Schengenské dohody), proto zde existují hraniční kontroly. Se Srbskem má Česká republika bezvízový
styk na dobu pobytu maximálně 90 dnů. Dá se jet alternativně přes Rumunsko (avšak nedálniční trasou). Výhodou je,
že zůstáváte v EU, ušetříte za srbské mýto a hraniční kontroly jsou zpravidla méně časově náročné (i když Rumunsko
ani Bulharsko nejsou v Schengenu).
Pro občany ČR nejsou v současné době vyžadovány žádné zvláštní vízové požadavky pro vstup do výše
uvedených států. Pro vstup a pobyt na území cizího státu však musejí osoby splňovat podmínky stanovené zákony
každého cizího státu. Cestovní kancelář doporučuje klientům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu
navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily. V souvislosti se vstupem ČR do Evropské
unie se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob).
Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo
ochranou zdraví. Občan České republiky nemá v rámci turistického pobytu v zemích EU přihlašovací povinnost, při
turistických pobytech v Srbsku do 90 dnů není třeba zvláštního povolení ani přihlášení. Každý cestující je osobně
odpovědný za dodržování pasových, celních, zdravotních a dalších předpisů země, do které cestuje, a rovněž
tak i za platnost svých cestovních dokladů podle předpisů ČR. Veškeré náklady, které vzniknou nedodržením
těchto předpisů, nese cestující. K vycestování do států Evropské unie lze kromě platného cestovního pasu použít
i platný občanský průkaz. Upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách do zahraničí vlastní cestovní pas.
Vzhledem k tomu, že Srbsko není členským státem EU, doporučujeme do tohoto státu použít platný cestovní pas
(přestože od roku 2010 můžete vstoupit na srbské území i na platný občanský průkaz; osoby mladší 15 let při cestě
do Srbska musí mít vlastní doklad, dětem můžete zřídit jak občanku, tak pas, oba doklady jsou platné po dobu 5 let,
za předpokladu, že dítě nezmění zásadně svoji podobu).

zdravotní požadavky
Naše CK nabízí turistické pobyty do zemí, kde pro občany ČR i jiných členských zemí EU není požadováno povinné
očkování před cestou. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení tohoto desatera pravidel:
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/uzitecne_informace_pri_cestach/desatero_na_cesty.html
Pro případ nutného standardního ošetření občana ČR v době jeho přechodného pobytu v uvedených státech je
nezbytné předložit „Evropský průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami s označením CZ)
a platný doklad totožnosti.

cena zájezdu, garance ceny
Ceny zájezdů v tomto katalogu jsou uváděny v českých korunách (Kč), není-li specifikováno jinak. Obsahují-li ceny
zájezdů v tomto katalogu skipas (jde tedy o tzv. balíček ubytování se skipasem), platí pro skipas, ačkoli je zakoupen
za Kč naším prostřednictvím, všeobecné obchodní podmínky provozovatele, naše CK je zde totiž pouhým prostředníkem
při prodeji. Případné spory z užití sjezdovek a přepravních zařízení tudíž podléhají zahraniční jurisdikci a řídí se místním
platným právem a všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele přepravních zařízení a sjezdovek.
smluvní vztah, smlouva o zájezdu
Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří a zákazníkem se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)
a zákona č. 159/1999 Sb. (zákon o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti
cestovního ruchu) - oba v platném znění. Smlouva o zájezdu se uzavírá mezi cestovní kanceláří (pořadatelem
zájezdu) a zákazníkem v písemné nebo ústní formě, obsahuje specifikaci zájezdu, práva a povinnosti smluvních
stran a případně další smluvní ujednání. Před uzavřením smlouvy o zájezdu je zákazník obeznámen s formulářem
s informacemi k zájezdu. Pokud je smlouva o zájezdu uzavřená ústně nebo on-line, vydá cestovní kancelář
zákazníkovi potvrzení o zájezdu. Smlouva může být uzavřena přímo v cestovní kanceláři nebo prostřednictvím jejího
obchodního zástupce (provizní prodejce, další cestovní kancelář či agentura), který jedná na základě a v mezích
uzavřené obchodní smlouvy či udělené plné moci. V případě, že je pro daný zájezd stanoven minimální počet osob,
je tato informace vždy uvedena u příslušné ubytovací kapacity, resp. typu zájezdu.

Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba,
v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.

povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.
Cestovní kancelář FISCHER, a.s. je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených
zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění. Rozsah pojistného plnění, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka
z pojištění pro případ úpadku a specifikace pojistitele jsou uvedeny na www.nev-dama.cz v sekci Důležité informace.
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V době přípravy tohoto katalogu se jeví pravděpodobné, že vstup do lyžařských areálů bude možný pouze s tzv. Covid
pasem schváleným Evropským parlamentem. Certifikáty držitele opravňují k volnému pohybu napříč Evropskou unií.
Covid pasy jsou dostupné v digitální či papírové podobě. Česko připravilo mobilní aplikaci Tečka, pomocí níž je možné
se certifikáty prokazovat. Aplikace Tečka je určená hlavně pro testované nebo očkované. Pojme do sebe všechny
certifikáty, a to i více než jednoho uživatele, může uchovávat například certifikáty celé rodiny.

Cestovní kancelář informuje zákazníky, že další skutečnosti týkající se zájezdů, jakož i práv a povinností účastníků
smlouvy o zájezdu, jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.
jakožto majitele obchodní značky a ochranné známky NEV - DAMA, jejichž znění je dostupné na internetových
stránkách www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří
nedílnou součást smlouvy o zájezdu.

děkujeme
V tomto krátkém odstavci nám dovolte vyjádřit naše poděkování společnostem a osobám, které se spolupodílely
na přípravě tohoto katalogu, respektive na dodání potřebných informačních materiálů v katalogu použitých. Jedná
se zejména o místní turistické kanceláře a společnosti spravující lyžařské areály v rámci jednotlivých středisek.
Děkujeme.
copyright
Veškerý obrazový materiál i další údaje uvedené v katalogu a na webu podléhají ochraně dle příslušných předpisů
práva duševního vlastnictví a jakékoli jejich využití nad rámec povolený právními předpisy je možné jen po předchozí
dohodě s cestovní kanceláří či s příslušnou třetí osobou, které taková práva náleží.
informace v katalogu a ceníku
Protože se katalogy a weby připravují mnoho měsíců před začátkem Vaší dovolené, může dojít v mezidobí
ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se
katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách,
cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu, webu a ceníku NEV - DAMA odpovídají informacím známým
v době přípravy katalogu a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., držitel obchodní značky NEV - DAMA, si vyhrazuje právo
na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu má pouze informativní charakter.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

COVID omezení
Zákazník je obeznámen a výslovně souhlasí s tím, že v destinaci mohou být zavedena protiepidemická opatření, jež
mohou mít vliv na rozsah a kvalitu poskytovaných služeb (např. mohou nastat situace, kdy lyžařské středisko bude
nuceno omezit kapacitu na sjezdovkách). Zákazník se zavazuje dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná
dodavatelem služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze vyloučit např. zavedení povinných
testů apod.
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PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

1

WELLNESS HOTEL WINDSOR ★★★★

16
■ 24,3 km sjezdovek do 1 235 m ■ Praha 135 km, Brno 215 km, Bratislava 355 km

600 m

★★★

2

HOTEL AQUAPARK ★★★

3

HOTEL ZÁTIŠÍ ★★★

BB

✔

✔

100 m

★★★

BB

✔

✔

-

-

gold

600 m

★★

BB

✔

✔

-

-

gold

4

HOTEL ASTRA ★★★

1,4 km

★★★

HB

✔

✔

-

-

gold

5

HOTEL LESANA ★★★

1 km

★★★

BB

✔

✔

-

-

-

6

HOTEL ESPRIT ★★★

900 m

★★

HB

✔

✔

-

-

gold

700 m

★★★

HB

✔

✔

-

-

600 m

★★★

BB

✔

✔

-

WELLNESS HOTEL SVORNOST ★★★

2

HOTEL HARRACHOVKA ★★★

-

gold

-

-

gold

9 450 (4)

6 let

-

6%

22

-

Kč

6 840

(4)

6 let

-

6%

23

-

Kč

4 900 (4)

6 let

-

6%

24

-

Kč

7 070

(4)

99 let

-

6%

25

-

Kč

5 250 (4)

-

-

6%

26

-

Kč

4 300 (4)

7 let

-

6%

27

gold

-

Kč

7 320 (4)

Kč

(4)

4 400

10 let

-

6%

6 let

-

6%

■ 17 km sjezdovek do 1 315 m ■ Praha 115 km, Brno 220 km, Bratislava 355 km

Rokytnice nad Jizerou

19

Kč

-

■ 7,9 km sjezdovek do 1 022 m ■ Praha 125 km, Brno 230 km, Bratislava 365 km

Harrachov
1

strana katalog

do 31. srpna
slevy až do výše

seniorská sleva

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem

garance sněhu

SKI PARTNER
NEV - DAMA

ČESKO
Špindlerův Mlýn

10

delegát CK

autobusová doprava

zkrácené pobyty

wi-fi

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

4
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NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

28
31
32
33

1

HOTEL KRAKONOŠ ★★/★★★

700 m

★★

BB

✔

✔

-

-

gold

-

Kč

3 280 (4)

-

-

6%

36

2

CHALUPA KUNCOVNA ♣♣

300 m

-

BS

✔

-

-

-

gold

-

Kč

1 499 (4)

-

-

6%

37

300 m

★★

HB

✔

✔

-

-

1 km

★★★

BB

✔

✔

-

-

100 m

★★★

HB

✔

✔

-

-

7,7 km

★★

BB

✔

✔

■ 5,5 km sjezdovek do 970 m ■ Praha 130 km, Brno 210 km, Bratislava 350 km

Benecko
1

STARHOTEL BENECKO ★★★
HOTEL HORIZONT ★★★★
HOTEL PRAHA ★★★

2

PENZION AVIONIKA ★★★

Kč

4 830 (4)

-

-

6%

gold

-

Kč

7 320 (4)

6 let

-

6%

■ 47 km sjezdovek do 1 244 m ■ Praha 145 km, Brno 345 km, Bratislava 475 km

Klínovec / Fichtelberg
1

-

■ 13 km sjezdovek do 1 215 m ■ Praha 160 km, Brno 205 km, Bratislava 345 km

Pec pod Sněžkou
1

gold

-

-

gold
gold

-

Kč
-

5 850 (4)
3 920

(4)

7 let

-

6%

12 let

-

6%

■ 13,5 km sjezdovek do 900 m ■ Praha 200 km, Brno 260 km, Bratislava 320 km

Lipno
1

HOTEL MAXANT ★★★

8 km

★★★

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

6 230 (4)

-

-

6%

2

HOTEL JESTŘÁBÍ ★★★

20 km

★

BB

✔

✔

-

-

gold

-

Kč

3 430 (4)

-

-

6%

■ 2,6 km sjezdovek do 890 m ■ Praha 240 km, Brno 170 km, Bratislava 290 km

Filipovice
1

HOTEL STARÁ POŠTA ★★★

200 m

★★★

BB

✔

✔

-

-

gold

-

Kč

4 620 (4)

-

-

6%

38
41
42
45
46
49
50
51
54
55
56
59
60

Běžky v ČR
1

MONTANIE RESORT ♣♣♣♣

2,5 km

★★★

HB

✔

✔

-

-

gold

-

Kč

11 130

18 let

-

6%

62

2

HOTEL PERLA JIZERY ★★★

100 m

★★

HB

✔

✔

-

-

-

-

Kč

6 130 (4)

-

-

6%

63

3

HOTEL SRNÍ ★★★★/★★★

13 km

★★★

HB

✔

✔

-

-

gold

-

Kč

7 020

(4)

-

-

6%

64

4

HOTEL KRAKONOŠ ★★★

150 m

★★★

HB

✔

✔

-

-

-

-

Kč

7 280 (4)

-

-

6%

65

5

HOTEL GREEN INN ★★★★

4 km

★★

BB

✔

✔

Kč

(4)

-

-

6%

66

-

-

-

-

3 150

(4)

(1)
BS - bez stravy, BB - snídaně, BB+ - rozšířená snídaně, HB - polopenze; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému
datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu

■ 45,6 km sjezdovek do 2 004 m ■ Praha 500 km, Brno 300 km, Bratislava 300 km

Jasná - Chopok
1

WELLNESS HOTEL CHOPOK ★★★★

2

HOTEL GRAND JASNÁ ★★★★

3

CHALETY JASNÁ ★★★★

4,9 km

★★★

BB+

✔

✔

30 m

★★★

BB

✔

✔

-

-

-

do 200 m

★★

BS

✔

✔

-

-

-

4

HOTEL BEŠEŇOVÁ ★★★

27 km

★★★

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

10 080

5

HOTEL BYSTRINA ★★★

6,6 km

★★

BS

✔

✔

-

-

gold

-

-

6 720 (4)

6

HOLIDAY VILLAGE TATRALANDIA ♣♣♣

17 km

★★★

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

5 530 (4)

1 km

★★★

BB

✔

✔

-

-

GRANDHOTEL PRAHA ★★★★

gold

-

-

9 730 (4)

-

-

6%

73

-

€

8 400

(4)

-

-

6%

74

-

€

5 320 (4)

-

-

6%

75

-

-

6%

76

-

-

6%

77

-

-

6%

78

(4)

-

€

10 570 (4)

79

-

-

6%

82

(4)

2

REZIDENCE KUKUČKA ★★★★

400 m

★★

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

7 770

6 let

-

6%

83

3

VILA OLÍVIA ★★★★

200 m

-

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

6 230 (4)

6 let

-

6%

84

4

KOLIBA KAMZÍK ♣♣♣

800 m

-

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

5 530

(4)

6 let

-

6%

85

5

RESORT BEATRICE ♣♣♣

900 m

★★

BB

✔

✔

-

-

-

-

-

4 830 (4)

6 let

-

6%

86

1,5 km

★★

BB

✔

✔

-

-

150 m

★★

BB

✔

✔

■ 8,9 km sjezdovek do 1 825 m ■ Praha 530 km, Brno 330 km, Bratislava 330 km

Štrbské Pleso
1

HOTEL SOLISKO ★★★★

2

HOTEL & BUNGALOVY FIS ★★★/★★

-

-

-

-

€

9 600 (4)

-

-

6%

€

(4)

-

-

6%

6 230

■ 16,9 km sjezdovek do 1 048 m ■ Praha 430 km, Brno 230 km, Bratislava 230 km

Veľká Rača - Oščadnica

87
90
91
92

1

VILLA MALINA ♣♣♣♣

4,7 km

-

BB

✔

✔

-

-

-

-

€

9 030 (4)

-

-

6%

95

2

PENZION RAMI ♣♣♣

4,5 km

★★

BB

✔

✔

-

-

-

-

€

4 830 (4)

-

-

6%

95

120 m

★★★

BS

✔

✔

-

-

■ 2 km sjezdovek do 900 m ■ Praha 390 km, Brno 190 km, Bratislava 185 km

Papradno - Podjavorník
1

HOTEL PODJAVORNÍK **

gold

-

€

5 180 (4)

-

-

6%

SLOVINSKO
1

HOTEL ROZKA ★★★

■ 30 km sjezdovek do 1 971 m ■ Praha 650 km, Brno 500 km, Bratislava 440 km

10 m

★★

HB

✔

✔

-

-

HOTEL ROGLA ★★★S

-

-

€

8 990

(4)

6 let

-

6%

■ 12 km sjezdovek do 1 517 m ■ Praha 580 km, Brno 440 km, Bratislava 380 km

Rogla
1

96
98
100

Krvavec

70 m

★★★

HB

✔

✔

-

-

-

-

€

17 090

-

-

6%

4

70

€

-

■ 12,1 km sjezdovek do 2 196 m ■ Praha 550 km, Brno 350 km, Bratislava 350 km

Tatranská Lomnica + Starý Smokovec
1

-

OBSAH

68

102
105
106
109

(1)
BS - bez stravy, BB - snídaně, BB+ - rozšířená snídaně, HB - polopenze; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému
datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

SLOVENSKO

strana katalog

do 31. srpna
slevy až do výše

seniorská sleva

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem

garance sněhu

SKI PARTNER
NEV - DAMA

delegát CK

autobusová doprava

zkrácené pobyty

wi-fi

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

11

PŘEHLED UBYTOVACÍCH KAPACIT

1

HOTEL SPORT ★★★★

strana katalog

do 31. srpna
slevy až do výše

seniorská sleva

ubytování zdarma
pro děti do věku (3)

ceny pobytů na
7 nocí se skipasem
na 6 dní od (2)

pobyt s domácím
zvířetem

garance sněhu

SKI PARTNER
NEV - DAMA

BULHARSKO

110
■ 75 km sjezdovek do 2 560 m ■ Praha 1 420 km, Brno 1 220 km, Bratislava 1 090 km

Bansko

12

delegát CK

letecká doprava

zkrácené pobyty

wi-fi

základní
stravování (1)

úroveň relaxačního
zázemí (max. 3*)

vzdálenost
od lyžařského areálu

kapacita číslo

4
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NÁZEV UBYTOVACÍ KAPACITY

20 m

★★★

2

HOTEL GUINNESS ★★★★

3

HOTEL STRAZHITE ★★★★

4
5

HB

✔

✔

500 m

★★★

HB

✔

✔

Kč

-

gold

500 m

★★★

HB

✔

✔

Kč

-

gold

HOTEL PIRIN ★★★★

1,7 km

★★★

HB

✔

✔

Kč

-

HOTEL FRIENDS ★★★

500 m

★★

BB

✔

✔

Kč

-

Kč

-

8 880 (4)

-

-

7 560

(4)

-

-

6%

116

-

-

9 730 (4)

12 let

-

12 %

117

gold

-

-

8 120 (4)

12 let

-

12 %

118

gold

-

-

3 420 (4)

12 let

-

12 %

-

99 let

-

6%

■ 58 km sjezdovek do 2 550 m n Praha 1 370 km, Brno 1 170 km, Bratislava 1 040 km

Borovec

112

-

gold

115

119
120

1

HOTEL BOR ★★★

800 m

★★

HB

✔

✔

Kč

-

gold

-

-

5 760 (4)

-

-

12 %

123

2

HOTEL EDELWEISS ★★★

950 m

★★

BB

✔

✔

Kč

-

gold

-

-

4 800 (4)

-

-

12 %

124

500 m

★★★

HB

✔

✔

Kč

900 m

★★

HB

✔

✔

■ 43 km sjezdovek do 1 926 m ■ Praha 1 520 km, Brno 1 320 km, Bratislava 1 190 km

Pamporovo
1

HOTEL ORPHEUS ★★★★

2

HOTEL MERRYAN ★★★

Kč

-

gold
gold

-

-

6 690 (4)

-

(4)

7 200

125

13 let

-

12 %

128

-

-

15 %

129

(1)
BS - bez stravy, BB - snídaně, BB+ - rozšířená snídaně, HB - polopenze; (2) jedná se o nejnižší základní cenu pro dospělého před jakýmikoliv slevami; (3) uvedené věky dětí představují jejich nedovršený věk k rozhodnému
datu ukončení pobytu; (4) uvedená cena je bez skipasu

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Domestic Travel od ERV Evropské pojišťovny
pro dovolenou po České republice
Aby se Vaše pojištění na provozování zimních sportů vztahovalo
na tuzemské zájezdy, jsou zde balíčky Domestic Travel od ERV Evropské
pojišťovny. Toto pojištění se vztahuje na cesty po České republice
do 24 dnů. Cestovní pojištění kryje úraz (trvalé následky nebo úmrtí
následkem úrazu), pojištěny jsou osobní věci i odpovědnost za škodu
na zdraví či majetku, zrušení cesty a zimní sporty.
Varianty označené „S19“ se vztahují i na zrušení cesty z důvodu
onemocnění COVID-19. Varianta označená „S19+“ navíc obsahuje i zrušení
cesty z důvodu osobní preventivní karantény.
Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději do data
doplatku. Pozdější sjednání zvýhodněného pojištění Domestic Travel
a jeho rozšířených variant Domestic Travel S19 a Domestic Travel S19+
není možné.

Limity pojistného plnění v Kč

Jednorázové pojištění
předmět plnění

Domestic Travel

Domestic Travel S19

Domestic Travel S19+

trvalé následky úrazu

180 000

180 000

180 000

úmrtí následkem úrazu

100 000

100 000

100 000

1)

1)

18 000 1)

Úraz
Osobní věci

škoda na osobních věcech

18 000

škoda na zdraví

2 000 000

2 000 000

2 000 000

škoda na majetku

1 000 000

1 000 000

1 000 000

stornopoplatky

25 000 2)

25 000 2)

25 000 2)

18 000

Odpovědnost za škodu

Zrušení cesty

✔ 3)

stornopoplatky COVID-19

✔ 3)

včetně osobní karantény
Zimní sporty

rozšíření na zimní sporty
Cena pojištění na osobu
1)

✔ 3)

2)

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti): spoluúčast 500 Kč spoluúčast 10-20 %

3)

✔

✔

✔

230 Kč

420 Kč

580 Kč

spoluúčast 20 %

4
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Cestovní pojištění:
V tabulkových cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Rovnou u nás si ale můžete jednoduše a výhodně koupit pojištění včetně storna zájezdu od jediného specialisty v ČR - ERV Evropské pojišťovny. Ta vedle vlastní
asistenční služby nabízí i garanci on-line vyřízení škod do 7 pracovních dnů od nahlášení. Vedle jednorázového pojištění pro Vás máme také výhodné celoroční pojištění připravené exkluzivně pro klienty NEV - DAMA, obchodní značky
cestovní kanceláře FISCHER. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro cestovní pojištění ERV Evropské pojišťovny, a. s. Případné škodní události řešte přímo s pojišťovnou, resp. s její asistenční službou EURO-CENTER
PRAGUE. Pojistnou událost, u které nedošlo k uhrazení nákladů přímo asistenční službou, oznamte bezprostředně po návratu do ČR na webu www.ERVpojistovna.cz nebo na adrese pojišťovny Křižíkova 237/36a, 180 00 Praha 8.
Podrobnější informace k pojištění i ke smluvním podmínkám žádejte v cestovní kanceláři.

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění.
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CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Optimal od ERV Evropské pojišťovny pro zájezdy do zahraničí
se vztahuje také na provozování zimních sportů. Pojišťovna ho bezplatně prodlouží, když se kvůli zásahu vyšší
moci musíte do ČR vrátit později. Obsahuje také pojištění nevyužité dovolené, kdy dostanete kompenzaci za každý
nevyužitý den dovolené, který strávíte upoutáni na lůžku v důsledku akutního onemocnění či úrazu (např. nevyužití
skipasu kvůli pojistné události během zájezdu).
Pro příznivce lyžování a snowboardingu ve volném terénu mimo značené sjezdovky nabízíme pojištění
„Optimal Sport“.

Pro eliminaci části nejistot souvisejících s COVID-19 jsme připravili rozšířené „varianty C+“, jež navíc kryjí náklady
spojené s léčbou Vašeho onemocnění COVID-19 a zrušení zájezdu (storno) z téhož důvodu. Nově jsme přidali
nejkomplexnější „varianty Extra+“, které se vztahují i na situace, kdy musíte svou cestu zrušit kvůli nařízené osobní
preventivní karanténě (po kontaktu s COVID nakaženým) nebo kdy z důvodu COVID-19 budete nuceni prodloužit svou
cestu v zahraničí. Toto pojištění Vám poskytne nadstandardní ochranu zdraví v průběhu Vaší zimní dovolené a ochrání
Vaše finance od objednávky zájezdu až do jeho ukončení.

Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději do data doplatku. Pozdější sjednání zvýhodněného pojištění Optimal, Optimal Sport nebo jejich variant C+ či Extra+ není možné.
Cena pojištění na osobu
Cena zájezdu na osobu v Kč
před slevou

Storno limit v Kč

0 - 5 000

Optimal

Optimal C+

Optimal Extra+

Optimal Sport

Optimal Sport C+

Optimal Sport Extra+

5 000

250 Kč

450 Kč

790 Kč

500 Kč

700 Kč

1 040 Kč

5 001 - 10 000

10 000

410 Kč

610 Kč

950 Kč

820 Kč

1 020 Kč

1 360 Kč

10 001 - 15 000

15 000

590 Kč

790 Kč

1 130 Kč

1 180 Kč

1 380 Kč

1 720 Kč

15 001 a více

30 000

790 Kč

990 Kč

1 330 Kč

1 580 Kč

1 780 Kč

2 120 Kč

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění.
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Optimal C+

Optimal Extra+

Optimal Sport

Optimal Sport C+

Optimal Sport Extra+

léčebné výlohy

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

6 000 000

✔

✔

✔

✔

včetně COVID-19
Léčebné
výlohy

zubní ošetření

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

24 000

fyzioterapie

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

120 000

1)

1)

1)

1)

1)

20 000 1)

náhrada za pobyt v nemocnici
aktivní asistence
Asistenční
služby

Opatrovník

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

neomezeně

neomezeně

neomezeně

neomezeně

neomezeně

neomezeně

převoz, přeložení a repatriace

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

převoz tělesných ostatků

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

náklady na pohřeb

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

doprovázející, přivolaný

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

trvalé následky úrazu

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

úmrtí následkem úrazu

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

100 000

škoda na osobních věcech

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

škoda na zdraví

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

3 000 000

škoda na majetku

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

1 500 000

právní zastoupení

200 000

OBSAH

Optimal

4

Limity pojistného plnění v Kč

Jednorázové pojištění
předmět plnění

Úraz

Odpovědnost
za škodu

stornopoplatky
Zrušení
cesty

5 000 - 30 000

200 000
2)

5 000 - 30 000

200 000
2)

✔ 3)

včetně COVID-19

✔ 3)

5 000 - 30 000 2)
✔ 3)
✔ 3)

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

náhradní doprava a ubytování

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

✔

✔

✔

✔

✔

✔

4)

5 000

4)

5 000

4)

5 000

4)

5 000

4)

5 000 4)

nájem náhradního vybavení

5 000

prodloužení pobytu kvůli lavině

20 000 1)

20 000 1)

20 000 1)

20 000 1)

20 000 1)

20 000 1)

nevyužitá zimní dovolená

10 000 1)

10 000 1)

10 000 1)

10 000 1)

10 000 1)

10 000 1)

✔

✔

✔

Zimní sporty

Nouzové situace

✔ 3)

5 000 - 30 000

200 000
2)

náklady na odtah

rozšíření na zimní sporty

Rizikové sporty

5 000 - 30 000

200 000
2)

✔ 3)

včetně osobní karantény
Cesty
autem

5 000 - 30 000

200 000
2)

rozšíření na rizikové sporty
ubytování za nouzové situace

7 500 3)

7 500 3)

náhradní zpáteční cesta

7 500 3)

7 500 3)

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti): 1) 2.000 Kč za den 2) spoluúčast 20 %, 10 % u úmrtí či hospitalizace 3) spoluúčast 20 % 4) 1.000 Kč za den

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Osobní věci

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné události, jež nastanou v rámci jedné zahraniční cesty v době trvání pojištění.
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ČESKO

lyžování v Česku - dohánění Alp mílovými kroky

BENEFITY
minimální vzdálenosti
absence jazykové bariéry
■ příznivá cenová hladina
■ pomoc domácí ekonomice
■ pohyb v atraktivních přírodních lokalitách
■ výrazný nárůst kvality turistické infrastruktury
v posledních letech
■
■

OBSAH

Oproti sousedním zemím pyšnícími se majestátními velehorami se může občan ČR cítit na první pohled jako chudý
příbuzný, vždyť co je kóta nejvyšší české hory Sněžky 1 602 m n. m. proti slovenskému Gerlachovskému štítu
(2 654 m n. m.), polským Rysům (2 503 m n. m.), německé Zugspitze (2 962 m n. m.), nebo dokonce rakouskému
Grossglockneru (3 798 m n. m.)? Ovšem při detailnějším pohledu brzy spatříme celou řadu důvodů, proč lyžování
v tuzemsku nezavrhovat. Sice stále platí, že lyžování pod horní hranicí lesa, jež je pro české hory typické, nemůže
nikdy plně konkurovat alpským sjezdovkám neomezovaným většinou nad horní hranicí lesa restrikcemi ochrany
přírody, stejně jako je patrný handicap nedostatečné nadmořské výšky z pohledu kvantity přírodní sněhové nadílky
v teplejších zimách.

4

ČESKO

lyžování v Česku - dohánění Alp mílovými kroky

KVALITNÍ SJEZDOVKY DOSLOVA ZA HUMNY
Pokud však vezmeme v potaz vzdálenost většiny našich velkých měst od nejbližších zahraničních velehor, pak je
zřejmé, že lyžováním v ČR ušetříme spoustu času, nervů i pohonných hmot už jen díky podstatně kratší dojezdové
vzdálenosti.
NEUVĚŘITELNÉ TEMPO INVESTIC DO INFRASTRUKTURY
Ale zejména, kdo jen pár let na českých horách absentoval, nestačí se divit tempu proměn našich skiareálů.
V posledních letech se mohutně investovalo a pronikla sem řada vymožeností dříve vídaných jen v Alpách, jako jsou
vysokokapacitní lanovky, sedačky kryté „bublinou“, potentní systémy umělého zasněžování, supermoderní rolby,
špičkové snowparky a dětské parky, celkově se všude velmi zkvalitnila infrastruktura typu parkoviště a skibusy,
řada služeb je zdarma či v rámci platnosti skipasů, vznikají konsorcia s celoplošnými regionálními permanentkami
a podobně. A třeba co se četnosti areálů s nočním provozem týče, tam porážíme Alpy už dávno.
A nutno též podotknout, že až na některé cenové extrémy v našich nejprestižnějších skiresortech je celková cenová
hladina v naší zemi stále o poznání nižší, než je alpský průměr.

komplexně

katalog

24

0

6

11

17

702

1 235

★★★

★★★★

20

8

8

0

3

3

6

650

1 022

★★★

★★★

29

Rokytnice nad Jizerou

17

17

0

2

10

1

620

1 315

★★★

★★

34

Benecko

6

6

0

1

12

13

610

970

★★

★★

39

Pec pod Sněžkou

14

42

0

2

13

15

830

1 215

★★★

★★★

43

★★★

47

Klínovec / Fichtelberg

32

47

1

6

15

22

763

1 244

★★★

Lipno

13

13

0

4

0

4

708

900

★★

★★★

52

890

★★

★★

57

Filipovice

3

3

0

1

2

3

675

ČESKO

lyžařsky

24

od

Špindlerův Mlýn
Harrachov

ČESKA

kabiny

do

str.

celkem

náš názor

vleky

nadmořská
výška v (m)

sedačky

počet přepravních
zařízení

v základním
skipasu

sjezdovky
v (km)
v samotném
středisku

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4
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lyžování v Česku - dohánění Alp mílovými kroky
KLÍNOVEC - I KRUŠNÉ HORY MAJÍ CO NABÍDNOUT
Podobně dlouhé sjezdové tratě, jako v nejvyšším českém pohoří, Krkonoších, najdete i na krušnohorském Klínovci,
v posledních letech snad nejmohutněji investujícím českém skiareálu. Významnou novinkou zde bylo před 3 lety
propojení s do té doby samostatným střediskem Neklid na Božím Daru. Klínovec je součástí přeshraničního
Interskiregionu s německým Fichtelbergem, kam je možno se dostat mezistřediskovým skibusem zdarma, resp.
v ceně vícedenního skipasu.

ŠPINDLERŮV MLÝN - STŘEDISKO SVĚTOVÉHO POHÁRU
Při prezentaci lyžování v České republice jsme nemohli opominout jasnou českou jedničku, Špindlerův Mlýn,
kam se v březnu 2019 po 8 letech do areálu Svatý Petr vrátily závody Světového poháru FIS ve slalomu a obřím
slalomu žen FIS (další jsou plánovány na rok 2023). Tamní černá závodní trať je nejen strmá (sklon až 62 %), ale
zároveň v českých poměrech i neobvykle široká. Komu se snad zdá Špindlerův Mlýn až příliš rušný (v zimě se často
mění v „druhou Prahu“), může v Krkonoších zvolit o něco klidnější střediska (stále s velmi slušnými sjezdovkami)
Harrachov, Rokytnice nad Jizerou, Pec pod Sněžkou a Benecko.
HARRACHOV - KRKONOŠSKÁ MEKKA KLASICKÉHO LYŽOVÁNÍ
Pokud je Špindlerův Mlýn nejprestižnější po stránce sjezdařské, tak nedaleký Harrachov je zase považován
za krkonošskou Mekku klasického lyžování. Krom parádních běžeckých okruhů zde na úbočí Čertovy hory stojí i slavné
skokanské můstky včetně mamutího, jednoho z pouhých 5 funkčních na světě, kde padly i 2 světové rekordy v letech
na lyžích - Rakušan Armin Kogler zde v březnu 1980 skočil 176 metrů a Čech Pavel Ploc o 3 roky později 181 metrů.

LIPNO NAD VLTAVOU - RODINNÝ RÁJ NA ŠUMAVĚ
Jihočeskou část Šumavy reprezentuje v našem katalogu rodinný skiareál Lipno s 13 km sjezdovek nacházející se
přímo nad největší vodní plochou v České republice, Lipenskou přehradou, jež se v zimě pravidelně stává rájem
bruslařů. Slušná porce 1 400 metrů nejdelší sjezdovky (Jezerní), 4 moderní a pohodlné čtyřsedačkové lanovky
a výkonné umělé zasněžování jsou hlavními atributy tohoto střediska. Mladé návštěvníky zde jistě zaujme snowpark,
skicrossová trať, měřený slalom i dětské výukové hřiště Fox park se třemi pojízdnými koberci a vstupem zdarma.

ROKYTNICE NAD JIZEROU - PISTY V NEJVYŠŠÍ NADMOŘSKÉ VÝŠCE V ČR
Pod souhrnným názvem Rokytnice nad Jizerou se rozumí hned několik skiareálů nacházejících se na rozmezí Krkonoš
a Jizerských hor, souhrnně tvořících největší lyžařskou oblast v České republice. Jde o lyžařská střediska v Rokytnici
nad Jizerou, v Pasekách nad Jizerou, Rejdicích a Příchovicích. Nejznámější ze středisek je Rokytnice nad Jizerou
nacházející se v západní části Krkonoš v údolí pod hřebeny Studenova a Kotle. Největší místní areál Horní Domky
se rozkládá na jižních svazích Lysé hory v nadmořské výšce 657 - 1 315 m n. m., což je nevyšší kóta v rámci českých
sjezdovek. Svou rozlohou a vybaveností se může směle rovnat nejlepším lyžařským střediskům v ČR, je velmi oblíben
především pro velkou různorodost a rozlehlost tratí dosahujících celkové délky 13,7 km.

JESENÍKY - NEJVYŠŠÍ POHOŘÍ MORAVY
Naši nabídku doplňuje nejvyšší moravské pohoří Jeseníky. Pod Červenohorským sedlem ze severní strany najdeme
menší kompaktní příjemný rodinný skiareál SKIPARK Filipovice pod Pradědem. Nachází se přímo v srdci chráněné
krajinné oblasti Jeseníky u hlavní cesty ve směru na Jeseník a Šumperk. Zaručuje optimální podmínky pro vyznavače
nenáročného lyžování, sportovní jízdy, ale i snowboardingu za výhodné ceny. Umělé zasněžování je nezbytnou
samozřejmostí, atraktivní je zde večerní lyžování. SKIPARK Filipovice je vynikajícím výchozím bodem pro běžkaře
na krásné jesenické tratě s celou řadou stop různé náročnosti, s možností návštěvy nejvyšší moravské hory Praděd
(1 491 m n. m.), Keprníku, Šeráku, či horní nádrže přečerpávací hydroelektrárny Dlouhé Stráně.

PEC POD SNĚŽKOU - TRADIČNÍ STŘEDISKO POD NAŠÍ NEJVYŠŠÍ HOROU
Pec sama má sice „jen“ 14 km sjezdovek, ale díky unikátnímu propojení s areálem Černá
hora / Janské Lázně s využitím přejezdu SkiTour speciálními rolbami s výhledy na Sněžku
nabídne celkem cca 30 km pist v rámci SkiResortu Černá hora - Pec. V Peci láká především
přehledný svah Javor s každodenním večerním lyžováním, „černá“ na Bramberku (Hnědý
vrch), oblíbené Zahrádky, na sjezdovce Vysoký svah trať Funline s klopenými zatáčkami,
skoky a tunelem, měřený rychlostní úsek a slalom s časomírou pro návštěvníky na sjezdovce
Klondike, či nová modrá sjezdovka Javořák. Zmiňme též velké možnosti výběru z mnoha
horských chalup a bud na okolních kopcích. Celoplošný skipas SkiResort Černá hora - Pec
platí pro 6 skiareálů SkiResortu, kterými jsou Černá hora (Janské Lázně), Pec pod Sněžkou,
Velká Úpa, Černý Důl, Malá Úpa a Svoboda nad Úpou s celkovými 42,3 km sjezdovek.

LIBEREC

HARRACHOV
HARRACHOV

ÚSTÍ NAD LABEM

ROKYTNICE NAD JIZEROU

ROKYTNICE NAD JIZEROU

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

ŠPINDLERŮV MLÝN
ŠPINDLERŮV MLÝN

BENECKO

PEC POD SNĚŽKOU

ČERNÁ HORA - PEC

KLÍNOVEC

KARLOVY VARY
FILIPOVICE

HRADEC KRÁLOVÉ

FILIPOVICE

KOUTY

PRAHA
0$5,É16.e/É=1Ě

ČESKO

BENECKO - IDEÁLNÍ VOLBA PRO RODINY S DĚTMI
Krkonošská obec Benecko nabízí moderní skiareál s páteřní čtyřsedačkovou lanovkou
skýtající ideální podmínky pro rodiny s dětmi. Zdejší rozmanité prosluněné svahy nadchnou
nejen začátečníky a mírně pokročilé, ale slalomový svah zaujme i sportovně laděné lyžaře.
Vše doplňují dva snowparky a hned tři dětské skiparky - Havrland, Family aréna a Kejnos.
Pro nejmenší je připraveno sáňkování a bobování, jakož i 2 snowtubingové dráhy. Každodenně
je v provozu večerní lyžování a běžkaři ocení pěkné tratě na klasiku i bruslení. Velmi slušná
infrastruktura a služby jsou cenově zajímavou alternativou nedalekého Špindlerova Mlýna.
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OSTRAVA
PLZEŇ
OLOMOUC

BRNO

SRNÍ

ČESKÉ BUDĚJOVICE

FRYMBURK
LIPNO

LIPNO

ZLÍN

Krkonoše

ŠPINDLERŮV MLÝN

4

ŠPINDLERŮV MLÝN
1.235 m

skinabídka



OBSAH

533 m

komplexně



702 m
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TYPY SKIPASŮ
GOPASS Špindlerův Mlýn
platí pro všechny skiareály a samostatné vleky
ve Špindlerově Mlýně
■ Mísečky, Labská, Davidovy boudy, Harmony,
Horal a Stoh
regionální skipasy platící jen v jednotlivých
dílčích skiareálech
■

SKIBUS
1

WELLNESS HOTEL WINSDOR ★★★★

2

HOTEL AQUAPARK ★★★

3

HOTEL ZÁTIŠÍ ★★★

Labská ➔ Hromovka ➔ Medvědín ➔
Svatý Petr ➔ Stoh

4

HOTEL ASTRA ★★★S

5

HOTEL LESANA ★★★

skibusová linka ze Špindlerova Mlýna
na Špindlerovu boudu za poplatek

6

HOTEL ESPRIT ★★★

Bedřichov ➔ Hromovka ➔ Lomnice ➔
Svatý Petr ➔ Medvědín

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

■

ŠPINDLERŮV MLÝN

km

Vrchlabí

16 km

Jičín

50 km

Trutnov

52 km

dálnice / Mladá Boleslav

85 km

dálnice / Poděbrady

90 km

Praha, Mladá Boleslav nebo Poděbrady, Jičín, Nová
Paka, Studenec
Bratislava, Brno, Hradec Králové, Hořice
a dále
Vrchlabí, Špindlerův Mlýn

Praha 135 km ● Brno 215 km
Bratislava 355 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

NEVÝHODY:
O
stále nikterak závratný celkový počet kilometrů sjezdovek zejména v poměru k lůžkové kapacitě města
a přepravní kapacitě lanovek aneb příliš mnoho lyžařů na plochu sjezdovek po nemalou část sezóny
■ nepropojenost hlavních skiareálů „na lyžích“, ale pouze skibusem
■ dvě lanovky s mezistanicemi na centrálním dopravním terminálu Medvědín a Svatý Petr propojí do čtyř let
■ tradiční každoroční investice v řádu desítek milionů se letos smrskly na nejnutnější provozní opravy a údržbu
■ o rok posunuta výstavba nové restaurace na Horních Mísečkách, nákup nových roleb a další investice
■ pouhých 6 sedačkových lanovek oproti 11 vlekům aneb ještě velký prostor pro zlepšování přepravních služeb
■ stále přetrvávající problém s frontami u některých lanovek zejména v hlavní sezóně
■ kvůli vysokému zájmu návštěvníků zejména ze zahraničí značně vysoká cenová hladina nejen oproti ostatním
areálům v ČR, ale často i mnohým alpským střediskům
■ při sněžení často problematičtější dostupnost některých ubytovacích kapacit bez sněhových řetězů
■

OBSAH

po všech stránkách nejlepší české lyžařské středisko, jediné srovnatelné se zahraniční konkurencí
na 25 km výborně preparovaných a plně uměle zasněžovaných sjezdovek všech stupňů náročnosti
od turistických modrých až po sportovně laděné a často i nevídaně strmé černé tratě
■ díky dostatku sněhu a intenzivnímu umělému dosněžování vynikající lyžařské podmínky zpravidla
až do pozdních jarních měsíců
■ Svatý Petr, dějiště významných sportovních akcí se sjezdovkou FIS (v březnu 2019 se sem po několika
letech vrátil Světový pohár ve slalomu a obřím slalomu žen a další je plánován na rok 2023)
■ dějiště lyžařského Evropského poháru v obřím slalomu mužů 17.-18. 1. 2022 a Světového poháru
ve snowboardovém slopestylu 18.-19. 3. 2022
■ podobně rozsáhlý Medvědín s jižně orientovanými svahy a nejdelší lanovkou
■ menší, ale zajímavé areály - Mísečky, Labská a Davidovy boudy, vhodné pro začátečníky, centrálně položený
Krakonoš, Hromovka s nočním lyžováním a téměř na konci údolí Dolského potoka náročný a strmý Stoh
■ páteří skiareálu vysokokapacitní rychlé sedačkové lanovky, jež významně zredukovaly někdejší nepříjemné
fronty odstrašujících délek
■ dokonale fungující skibusové propojení areálů zdarma a bezplatná parkoviště aneb v českých
poměrech zatím stále spíše světlá výjimka
■ nejlepší český snowpark Burton Snowpark Svatý Petr ve spodní části černé sjezdovky vedle tzv. malého
hanku s U-rampou, řadou dvou skoků s dvěma odrazy, sérií překážek, boardercrossovou tratí, prostorem pro
big air, popř. akrobatické lyžování
■ funtrack na Hromovce a menší snowpark na Horních Mísečkách
■ nejlepší a největší česká lyžařská i snowboardová škola neustále rozvíjející a zdokonalující své služby
■ široká nabídka prodejen, půjčoven a servisů kvalitního lyžařského a snowboardového vybavení
■ nesmírně rozsáhlá a v horských střediscích v ČR obdoby nemající nabídka polyžařského vyžití aneb
od bobové a sáňkařské dráhy přes squash, tenis, až po aquapark
■ o kvalitě střediska svědčící nebývalý zájem lyžařů ze západní a severní Evropy
■ „druhá Praha“ aneb místo setkávání českých celebrit, bohatý večerní život i luxusní obchody a restaurace
■ celkově velmi dobrým dojmem působící progresivně se rozvíjející městečko, jež se nemusí stydět ani
v porovnání s lyžařskými centry alpských velmocí
■ logicky oproti Alpám výrazně snadnější dostupnost a „domácí“ prostředí
■ projekt za miliardu korun počítá s brzkým rozšířením současných 25 kilometrů sjezdovek na čtyřicet
■ jedna spojovací kabinová lanovka povede z poloviny Medvědína k dopravnímu terminálu, odkud bude
pokračovat nová šestisedačka do koruny sjezdovky Hromovka
■ ve spolupráci s KRNAP se již částečně odlesňují koridory budoucích nových lanovek a sjezdovek
■

ŠPINDLERŮV MLÝN
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ŠPINDLERŮV MLÝN
WELLNESS HOTEL ★★★★

WINDSOR

Krkonoše
od 1.350 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

upřesnění: hotel je tvořen 2 samostatnými budovami v bezprostřední blízkosti; některé pokoje a wellness
se nachází v samostatné „wellness“ budově; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace
budovy, ve které jsou umístěny
★ ★ ★ poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 200 m, skiareál Špindlerův Mlýn (Hromovka) - 600 m, skiareál (Svatý
Petr) - 800 m, skibus - 200 m
vybavenost a služby: recepce / malá lobby s TV sat., DVD a velkoplošnou projekcí, restaurace, bar,
vinotéka, kongresový sál až pro 120 osob s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, animační
BB
programy (jen v únoru; 1x až 2x týdně), wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna
lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, 3x výtah, garážová stání* (v zimní sezóně povinné;
výška vjezdu 220 cm; 1 auto / pokoj), služby hotelové prádelny*
ZDARMA
sport a relaxace: bazén 7 x 4,5 m s protiproudem, vířivka až pro 8 osob, finská sauna, aromatická
sauna, pára, hydromasážní vana, relaxační koutek s lehátky, masáže*, menší sál pro aerobic, 4x bowlingová dráha*,
biliár*; relaxační služby mohou využívat děti jen v doprovodu dospělé osoby; v rámci pobytu vstup do relaxačního
centra 1,5 hodiny denně / osoba v ceně, další vstupy za poplatek; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny
též ručníky, osušky, voda a bylinkové čaje
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů (v období od 23.12. do 25.02.),
v ostatních termínech formou servírovaného tříchodového menu se salátovým bufetem, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se
sprchou, balkon za příplatek
■ Economy twin 2 - menší pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
■ Comfort 2/3 - větší pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení zpravidla se sprchou
■ Family 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí, menší ložnice se 2 samostatnými lůžky či rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby, zpravidla malá předsíň, sociální zařízení zpravidla se sprchou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, osušky a župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ hotel s jedinečnou atmosférou a dlouholetou tradicí, řadící se mezi nejoblíbenější
ve Špindlerově Mlýně i v Krkonoších ■ zdarma dítě do nedovršených 6 let na přistýlce ■ poloha přímo v centru
města, tedy nedaleko veškerého dění ■ výtečná kuchyně a možnost doobjednání večeří ■ pěkné wellness, kde
mají naši klienti 1,5 hod. / den ■ moderní bowlingové centrum se čtyřmi drahami ■ parkování jen v garážích
za povinný poplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 5 nocí ve vybraných termínech

22

sl
e

6 %vy až

ŠPINDLERŮV MLÝN

600 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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Kč

HOTEL ★★★

AQUAPARK

od 1.140 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel je tvořen 9 samostatnými budovami v bezprostřední blízkosti vzdálenými do 150 m
od hlavní budovy s recepcí a restaurací; aquapark a relaxační zázemí se nachází v samostatné budově
poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 1 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Medvědín) - 100 m, skiareál
★ ★ ★ Špindlerův Mlýn (Hromovka) - 1,4 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) - 1,6 km, skibus - 20 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace s TV sat. / bar / wi-fi připojení k internetu, seminární místnost
až pro 20 osob s wi-fi připojením k internetu, sluneční terasa s lehátky, zahrada s dětským hřištěm,
dětský koutek, bezpečnostní schránky, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazená parkovací stání,
BB
půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola
sport a relaxace: bazén s dětským bazénem, tobogánem, protiproudem a lehátky, venkovní vířivka*,
finská sauna*, aromatická sauna*, pára*, ledová lázeň*, solná jeskyně, Kneippův chodník*, masáže*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ plná penze (za příplatek) - formou bufetu, nápoje za příplatek
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu, nápoje za příplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička, rychlovarná konvice, coffee set
(káva i čaj)
výhody a nevýhody: ■ moderní hotelový komplex s ideální polohou v blízkosti lanovky na Medvědín ■ aquapark
s bazény, tobogány, saunami i solnou jeskyní v areálu hotelu ■ v ceně 2 hod. vstup do aquaparku / os. / den čas lze kumulovat ■ zdarma až 2 děti do nedovršených 6 let na přistýlce ■ většina pokojů po letošní renovaci
v moderním designu ■ nově aquapark i restaurace po kompletní rekonstrukci ■ zastávka skibusu hned vedle
hlavní budovy s recepcí ■ možnost dokoupení bufetových večeří i plné penze ■ zdarma parkování v areálu hotelu
■ saunový svět a venkovní vířivka v aquaparku jen za příplatek ■ jednotlivé budovy hotelu nejsou vzájemně propojeny

OBSAH

2

4
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí ve vybraných termínech a pevně dané týdenní
pobyty od / do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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3

Kč
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4

ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL ★★★

Krkonoše
od 760 Kč

ZÁTIŠÍ

os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 1,5 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) - 600 m, skiareál
Špindlerův Mlýn (Stoh) - 1,3 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Medvědín) - 2,6 km, skibus - 100 m,
Aquapark - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, seminární místnost až pro 25 osob s wi-fi
★★
připojením k internetu, sluneční terasa s posezením a lehátky, 2x dětský koutek, miniklub, animační
programy (nepravidelně), wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot,
místnost pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*
BB
sport a relaxace: vířivka* až pro 6 osob, finská sauna*, 4x bowlingová dráha*, 3x biliár*; relaxační služby
mohou využívat děti jen v doprovodu dospělé osoby; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též
ručníky a osušky
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů (v období od 26.12. do 26.02.),
v ostatních termínech formou servírovaného tříchodového menu se salátovým bufetem, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení zpravidla se sprchou, balkon za příplatek
■ Comfort 2+2 - větší pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
2 děti do nedovršených 12 let či 1 osobu nad 12 let, sociální zařízení zpravidla se sprchou
■ Economy Twin 2 - menší pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení zpravidla se sprchou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, minibar
výhody a nevýhody: ■ poloha na klidném místě s výhledem na Kozí hřbety ■ vhodné pro ubytování rodin s dětmi
■ zdarma dítě do nedovršených 6 let na přistýlce ■ útulná hotelová restaurace s výbornou kuchyní a možností
přiobjednání večeří ■ relaxační centrum s vířivkou a saunou, bohužel však za poplatek ■ větší vzdálenost od centra
města kompenzována blízkou zastávkou skibusu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 5 nocí

24

sl
e

6 %vy až

ŠPINDLERŮV MLÝN

600 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Kč

HOTEL ★★★S

od 1.010 Kč

ASTRA

os. / noc

3 OSOBY
ZDARMA

OBSAH

4

4

ŠPINDLERŮV MLÝN

Krkonoše

poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 1 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Hromovka) - 1,4 km, skiareál
Špindlerův Mlýn (Medvědín) - 3,3 km, skibus - 100 m, aquapark - 3,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace à la carte
★ ★ ★ se zimní zahradou, bar, společenská místnost, seminární místnost, sluneční terasa, dětský koutek,
wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, prostor pro úschovu zavazadel, výtah, veřejné
parkování před ubytováním, garážová stání* (počet míst omezen), půjčovna lyžařského vybavení
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m, saunový svět* (finská sauna, biosauna, pára, masážní sprcha,
HB
relaxační koutek, Kneippův chodník), solná jeskyně*, colagenarium*, solárium*, masáže*, bowlingová
dráha, 2x biliár*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - zpravidla formou bufetu polévek, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů (při nižším počtu hostů
může být servírovaná), nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem či přistýlkou,
sociální zařízení, balkon
■ Family 2/3/4/5 - ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, ložnice zpravidla se 2 samostatními lůžky
a přistýlkou, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel s krásnými výhledy a výhodnou cenovou hladinou ■ zdarma až 3 osoby
v rodinném pokoji ■ bohatá polopenze formou bufetu již v ceně ■ četné relaxační zázemí včetně bazénu,
saunového světa či bowlingu ■ pokoje a exteriér po nedávné rekonstrukci ■ větší vzdálenost od centra střediska
částečně kompenzována nedalekou zastávkou skibusu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí ve vybraných termínech
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ŠPINDLERŮV MLÝN
HOTEL ★★★

Krkonoše
od 750 Kč

LESANA

os. / noc

poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 1,5 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Hromovka) - 1 km, skiareál
Špindlerův Mlýn (Svatý Petr) - 2,2 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Medvědín) - 2,6 km, skibus - 200 m,
aquapark - 2,5 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby / bar s TV, restaurace s TV / bar s prosklenou galerií, stylová
restaurace s krbem, kavárna / internet point, vinný sklípek, seminární místnost až pro 40 osob s projekční
technikou, sluneční terasa s posezením, dětský koutek, dětská herna, multifunkční místnost / dětská
diskotéka, hlídací služba* dětí, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené
BB
parkoviště
sport a relaxace: bazén s protiproudem a vyhřívanými lavicemi, dětský bazén s vodopádem, vířivka,
finská sauna, pára, horizontální solárium*, masáže*, malý sál pro jógu, biliár
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka zpravidla formou pevného lůžka či palandy
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor, minibar
výhody a nevýhody: ■ komfortně vybavený hotel řadící se mezi 3 nejobsazovanější ve Špindlerově Mlýně
■ citlivě zrekonstruované vnitřní prostory snoubící tradiční horskou architekturu s moderním vybavením
■ prostorné a světlé pokoje a pestrá nabídka rodinných aktivit včetně hlídací služby dětí v čase večeří
■ nadstandardně vybavené relaxační zázemí s velkým bazénem s protiproudem a dětským bazénem
s vodopádem ■ častá vyprodanost, tedy včasná rezervace nutností ■ hotel po všech stránkách vybaven pro kvalitní
rodinnou dovolenou, přesto však slabší dětské slevy
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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Kč

HOTEL ★★★

od 860 Kč

ESPRIT

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotel je tvořen 2 samostatnými budovami v bezprostřední blízkosti vzdálenými do 50 m
od hlavní budovy s recepcí a restaurací
poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 3 km, skiareál Špindlerův Mlýn (Stoh) - 900 m, skiareál Špindlerův
Mlýn (Svatý Petr) - 2,3 km, skibus - 400 m
★★
vybavenost a služby: recepce, stylová restaurace, bar, kavárna, místnost vyhrazená pro kuřáky,
2x seminární mísnost pro 50 a 140 osob s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, sluneční
terasa s posezením, zahrada s dětským hřištěm, dětský koutek, hlídací služba dětí, internet point / wi-fi
HB
připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*,
půjčovna lyžařského vybavení
sport a relaxace: 2x vířivka až pro 8 osob, finská sauna, ledová lázeň, masáže*, malá posilovna, dráha
ZDARMA
pro petanque, biliár*, šipky*, stolní tenis, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný dezert, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostanými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 dítě
do nedovršených 16 let, sociální zařízení zpravidla se sprchou, zřídka balkon
■ Standard 2+2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 2 děti
do nedovršených 16 let, sociální zařízení zpravidla se sprchou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon

OBSAH

6

4

ŠPINDLERŮV MLÝN

Krkonoše

900 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ŠPINDLERŮV MLÝN

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ hotel v srdci přírody obklopený lesem a potokem zaručující naprostý klid ■ zdarma
až 2 děti do nedovršených 7 let na přistýlce ■ relaxační centrum s možností masáží, vířivky či sauny ■ dog a baby
friendly hotel ■ větší vzdálenost od centra střediska ■ jednodušší vybavení hotelu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí ve vybraných termínech; speciální nabídka „7 za 6“
a „7 za 5“ dle ceníku
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HARRACHOV

Krkonoše

skinabídka



372 m

komplexně



650 m
1,25

3,9

km

2,75

km

km

%

%

%

16

49

35

0

3

7,9

OBSAH

1.022 m

4

HARRACHOV

Krkonoše

km

3

6

7,9 km
os./ hod.

100 %

4.850

1x

1x

100 km

1

2 HOTEL HARRACHOVKA ★★★

dálkové skibusy zdarma z Prahy-Černého Mostu
Česká Lípa ➔ Liberec ➔ Jablonec n. N. ➔
Harrachov
místní skibus po celém Harrachově
vedoucí až do Jakuszyc zdarma pro držitele
Harrachov Card

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

km

Jakuszyce:

6 km

Kořenov

7 km

Paseky nad Jizerou

12 km

Rokytnice nad Jizerou

14 km

Jilemnice

29 km

TYPY SKIPASŮ

SKIBUS

1 WELLNESS HOTEL SVORNOST ★★★

HARRACHOV

■

Sportovní areál Harrachov
platí pro všechna přepravní zařízení v Harrachově, sleva
s kartou Harrachov Card (kartu Harrachov Card může
získat každý návštěvník Harrachova zdarma u svého
ubytovatele, člena Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu
v Harrachově; placenou Harrachov Card je možné si
zakoupit u vybraných prodejců nebo online)

HARRACHOV

2

29

4

HARRACHOV
OBSAH

VÝ
VÝHODY:
:

NE ÝHODY:
NEVÝHODY:
místní skipas již pár sezón neplatí v Rokytnici nad Jizerou, v Pasekách nad Jizerou, Rejdicích a Příchovicích
přes relativně slušnou přepravní kapacitu občasné fronty jako logická daň za značnou popularitu střediska
a vysokou návštěvnost
■ uzavření dvou největších (K120 a K185) skokanských můstků z důvodu zchátralosti ubralo jednu z největších
návštěvnických atrakcí - sledování Světových pohárů ve skoku a letech
■ záměr spojit kilometrovou lanovkou Harrachov s Rokytnicí nad Jizerou je zatím během na velmi dlouhou trať,
odhadem 10 let, snaha propojit obě střediska dospěla po patnácti letech jen do fáze obecné studie
■

HARRACHOV

■

30

jedno z nejznámějších českých horských středisek ležící v západním cípu Krkonoš v údolí říčky Mumlavy
a nabízející necelých osm kilometrů sjezdovek
■ Harrachov proslaven zejména díky mamutímu skokanskému můstku, jednomu z pouhých 5 funkčních
na světě, a dalším skokanským můstkům na úbočí Čertovy hory
■ z 1 020 metrů vysokého vrcholu „Čerťáku“ vedoucí 4 sjezdovky všech tří obtížností - černá pro nejnáročnější,
dvě červené a turistická modrá
■ dlouhodobě vyhlášená špičková úprava pist i v jarních měsících
■ dvě čtyřsedačkové lanovky vedoucí na Čertovu horu, z Rýžoviště 900 metrů dlouhá Alfa a z centra
Harrachova 1 300 metrů dlouhá Delta s celoročním provozem
■ řada dalších menších sjezdovek a vleků pro lyžaře všech výkonností i věkových kategorií
■ až do osmi hodin večer lyžování ve spodní části sjezdovky Červená II. se 400metrovým vlekem
■ skvělé výhledy na západní část Jizerských hor a Ještěd
■ za dobrých sněhových podmínek upravovaný funpark přímo vedle vleku nabízející skokánky, raily a U-rampu
■ okolo stovky kilometrů upravených bílých stop pro běžkaře, z toho 17,5 km tvořící 3 závodní běžecké okruhy
■ nejpohodlnější nástup na hřebenové túry díky lanovce na vrchol Čertovy hory, odkud se můžete napojit
na Krkonošskou běžeckou magistrálu
■ nádherné turistické (ale upravované jako závodní) běžecké tratě též v sousedních polských Jakuszycích,
na náhorní plošině s nadmořskou výškou okolo 1 000 m
■ běžecké stopy v okolí Harrachova, nejdelší ve střední Evropě, vedoucí na nejkrásnější místa Krkonoš
■ dostatek zábavy i pro sáňkaře a pěší turisty - nejpopulárnější trasa vede k 10 metrů vysokému
Mumlavskému vodopádu asi 2 km od Harrachova, tvořícímu v žulové skále obří kotle, tzv. čertova oka
■ celoroční bobová dráha v Harrachově, 1 000 metrů dlouhá se sklonem 6-12 %, se 17 zatáčkami a dvěma
atraktivními kříženími, s možností večerních jízd
■ nadmíru bohatá nabídka doplňkových aktivit, mj. bowling, skimuzeum, sklárna, minipivovar a pivní lázně
■ každoroční tradicí stavba sněhového hradu v Harrachově
■ v půjčovnách a skiservisech připraven široký výběr lyžařského i snowboardového vybavení
■ pro začátečníky nabídka kurzů v lyžařských školách
■ dálkové skibusy do Harrachova zdarma z Prahy i po trase Česká Lípa - Liberec - Jablonec n. N.
■ místní skibus po celém Harrachově vedoucí až do Jakuszyc zdarma pro držitele Harrachov Card
■ po několika letech chátrání od přelomu roku 2020/21 ožily skokanské můstky (zatím jen K40, K70 a K90)
a opět slouží českým reprezentantům ve skoku na lyžích a severské kombinaci
■

Praha, Mladá Boleslav, Turnov, Železný Brod, Tanvald
Bratislava, Brno, Hradec Králové, Hořice, Jilemnice,
Jablonec nad Jizerou
a dále
Kořenov, Harrachov

Praha 125 km ● Brno 230 km
Bratislava 365 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Kč

WELLNESS HOTEL ★★★

SVORNOST

od 1.046 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Harrachov, centrum - 400 m, skiareál Harrachov (lanová dráha Delta) - 700 m, skiareál Harrachov
(lanová dráha Alfa, Rýžoviště) - 2,2 km, skibus - 50 m, Mumlavský vodopád - 2,3 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV sat., restaurace s TV sat., jídelna pro snídaně s TV sat.,
★ ★ ★ bar s TV sat., až 6x týdně diskotéka, vinotéka, společenská místnost, společenská místnost s TV sat.,
DVD a velkoplošnou projekcí, kongresový sál* až pro 100 osob s projekční technikou a wi-fi připojením
k internetu, seminární místnost až pro 20 osob s wi-fi připojením k internetu ve většině společných
prostor, sluneční terasa s posezením, zahrada s posezením, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu,
HB
bezpečnostní schránky*, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, 2x výtah,
vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m s lehátky, vířivka na nohy, finská sauna*, infrakabina*, Kneippův
ZDARMA
chodník*, masáže*, lázeňské kúry*, kosmetické služby*, 4 posilovací stroje, tělocvična, biliár*, stolní tenis*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře - formou bufetu 3 studených předkrmů, 1 až 2 teplých předkrmů, 4 hlavních jídel, 4 příloh, salátů,
2 až 3 dezertů, ovoce a sýrů, nápoje za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře
popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Family 4 - obvykle 2 samostatné nepropojené dvoulůžkové pokoje (vedle nebo naproti sobě); případně mezonetový
pokoj s manželskou postelí a manželskou postelí s oddělitelnými lůžky či 2 manželskými postelemi s oddělitelnými
lůžky, sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor

OBSAH

1

4

HARRACHOV

Krkonoše

700 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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HARRACHOV

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ výhodná cenová hladina podpořena slevou za délku pobytu ■ až 2 děti do nedovršených
10 let zcela zdarma ■ interiér hotelu po rekonstrukci z léta 2021 ■ hotel s výhledy na město a sjezdovky
■ výhodná karta Harrachov Card již v ceně - nabízí bezplatný skibus a slevy na skipasy ■ zdarma hotelový
bazén ■ delší, přesto stále pěší vzdálenost od centra střediska kompenzuje skibus ■ parkování jen za poplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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2

Kč

OBSAH

4

HARRACHOV
HOTEL ★★★

HARRACHOVKA

Krkonoše
od 629 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Harrachov, centrum - 300 m, skiareál Harrachov (lanová dráha Delta) - 600 m; Muzeum skla 700 m, Mumlavské vodopády - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, jídelna pro snídaně, bar, společenská místnost,
★ ★ ★ kongresový sál* s projekční technikou, sluneční terasa s posezením, dětská herna, wi-fi připojení
k internetu, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: bazén* s lehátky, finská sauna*, pára*, infrakabina*, solná jeskyně*, masáže*, posilovna
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
BB
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu či 3chodového menu s výběrem ze 3 hlavních jídel (dle kapacity),
nápoje za poplatek; v obdobích 23.12. - 03.01. a 30.01. - 06.03. jsou večeře za povinný příplatek,
v ostatních termínech za příplatek fakultativní
ZDARMA
popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu či přistýlkou, sociální zařízení
■ Family 4 - zpravidla mezonetový pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a rozkládacím gaučem pro
2 sosoby v přízemí, sociální zařízení; minimální (i maximální) obsazenost jsou 4 osoby
■ Standard 1+1 - pokoj se samostatním lůžkem a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených 6 let, soc. zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, wi-fi přípojení k internetu, župany* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ poloha hotelu téměř v centru Harrachova a nedaleko lanovky Delta ■ zdarma až 2 děti
do nedovršených 6 let na přistýlce, starší s 50% slevou ■ v ceně 1 hod. v solné jeskyni při pobytu na min. 7 nocí
■ možnost přikoupení večeří, které jsou v některých obdobích za povinný příplatek ■ wellness a parkování
za poplatek
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délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí; speciální nabídka „7 za 6“, „7 za 5“
a „4 za 3“ dle ceníku
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HARRACHOV

600 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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Krkonoše

ROKYTNICE NAD JIZEROU

4

ROKYTNICE NAD JIZEROU
1.315 m

skinabídka



OBSAH

695 m

komplexně



620 m
1,35

6

km

9,75

km
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%

%

%

8

35

57

0

Krkonoše

2

17,1
km

10

12

13,1 km
os./ hod.

ROKYTNICE NAD JIZEROU

77 %

34

9.435

1x

0x

57 km

1

TYPY SKIPASŮ
skiareál Horní Domky - Lysá hora
platí pro lyžařská střediska Rokytnice nad Jizerou - Horní Domky Lysá Hora
■ Studenov, Skiservis Udatný, Pařez, Modrá Hvězda - Bahýnka,
Paseky nad Jizerou, Rejdice, U Čápa
regionální skipasy platící jen v jednotlivých dílčích skiareálech;
max. platnost 1 den
■

2

1 HOTEL KRAKONOŠ ★★/★★★
2 CHALUPA KUNCOVNA ♣♣

SKIBUS
Horní Domky ➔ Modrá Hvězda ➔ Studenov ➔
Jablonec n. J.
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NEVÝHODY:
poloha části areálu v první chráněné zóně KRNAP přinášející řadu omezení
bouřlivý rozvoj města v posledních 2 dekádách částečně potřel typickou podobu Rokytnice jako malé
krkonošské obce s chalupami rozesetými po okolních kopcích
■ slabinou areálu Horní Domky několik ne zcela dořešených přejezdů
■ nočnímu životu nepřispívající fakt, že večer nejezdí skibus, vzhledem ke značné rozlehlosti městečka
■ problematické, často se měnící společné skipasy celého skiregionu
■
■

ROKYTNICE NAD JIZEROU

km

Jablonec nad Jizerou

4 km

Paseky nad Jizerou

4,5 km

Harrachov

14 km

Jilemnice

20 km

Praha 115 km ● Brno 220 km

Vrchlabí

26 km

Bratislava 355 km

Špindlerův Mlýn

40 km

Praha, Mladá Boleslav, Turnov, Železný Brod, Plavy, Zlatá
Olešnice, Paseky nad Jizerou
Bratislava, Brno, Hradec Králové, Hořice, Jilemnice,
Jablonec nad Jizerou
a dále
Rokytnice nad Jizerou
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OBSAH

několik skiareálů nacházejících se na rozmezí Krkonoš a Jizerských hor, souhrnně největší lyžařská oblast
v České republice
■ lyžařská střediska v Rokytnici nad Jizerou (Horní Domky, Studenov, Skiservis Udatný, Pařez, Modrá Hvězda Bahýnka), v Pasekách nad Jizerou, Rejdicích a Příchovicích
■ nejznámější ze středisek Rokytnice nad Jizerou nacházející se v západní části Krkonoš v údolí pod hřebeny
Studenova a Kotle
■ největší místní areál Horní Domky rozkládající se v Horní Rokytnici nad Jizerou na jižních svazích Lysé hory
v nadmořské výšce 657 - 1 315 m n. m.
■ svou rozlohou, ukázkovými sjezdovkami a vybaveností se může směle rovnat nejlepším lyžařským
střediskům v ČR
■ velmi oblíben především pro velkou různorodost a rozlehlost sjezdových tratí dosahujících celkové délky
13,7 km a šířky až 100 m
■ v půjčovnách a skiservisech připraven široký výběr lyžařského i snowboardového vybavení, začátečníci
mohou využít nabídky kurzů v lyžařských školách
■ pro příznivce snowboardingu k dispozici snowpark vybavený několika skoky, různými překážkami a malým
tyčovým vlekem
■ díky dvěma čtyřsedačkovým lanovým drahám a šesti tyčovým vlekům slušná přepravní kapacita
■ lanová dráha Lysá hora ojedinělá tím, že jako jediná v ČR vede do I. zóny KRNAP (nadm. výška 1 315 m), též
s 2 198 metry nejdelší lyžařská sedačková lanovka v Čechách
■ její konečná stanice ideálním nástupním místem na běžeckou Krkonošskou magistrálu
■ středisko Horní Domky vybavené potentním technickým zasněžováním, a to až do 90 % sjezdových tratí
■ areál nabízející další služby, jako restaurace, rychlá občerstvení či třeba paragliding
■ kvalitní skibusové služby zdarma
■ nový dětský Milka park s pojízdným pásem, vlastní lyžařskou školou a službou hlídání dětí
■ skiareál Studenov dostupný z centra Rokytnice nad Jizerou a oblíbený díky svým mírným a širokým svahům
především u rodin s dětmi a snowboardistů
■ i z konečné stanice Studenova možno pohodlně se napojit na běžeckou Krkonošskou magistrálu
■

ROKYTNICE NAD JIZEROU

VÝ
VÝHODY:
:

4

ROKYTNICE NAD JIZEROU
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1

Kč

OBSAH

4

ROKYTNICE NAD JIZEROU
HOTEL ★★/ ★★★

KRAKONOŠ

Krkonoše
od 469 Kč
os. / noc

poloha: Rokytnice nad Jizerou, centrum - 0 m, skiareál Studenov - 700 m, lanová dráha Horní Domky - 3 km,
skibus - 100 m (zdarma k lanové dráze Horní Domky), Harrachov - 12 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / bar, vinárna, knihovna, seminární místnost až pro 50 osob
s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, dětský koutek s TV,internet point / wi-fi připojení
★★
k internetu, Nintendo Wii, PC a stolní hry, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro
úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen), veřejné parkování* (ve vzdálenosti 50 m)
sport a relaxace: infrasauna*, senná lázeň*, masáže*, šipky*
BB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu nebo při nižším počtu hostů servírované 4-chodové menu
s výběrem hlavního chodu, servírovaná polévka, salát, dezert, káva či čaj, ostatní nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Economy 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Economy 4 - pokoj s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 4 - pokoj se 2 manželskými postelemi, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor (jen u pokojů Standard), wi-fi připojení k internetu, župany (jen
u pokojů Standard)
výhody a nevýhody: ■ poloha v samém centru krkonošské obce ■ výrazné slevy za delší pobyt ■ bezplatný
skibus k lanovce Horní Domky / Lysá hora (Ski Rokytnice) téměř pod okny ■ nově zrenovované pokoje Standard
(kat. ***) v horském stylu ■ levnější Economy pokoje (kat. **) před rekonstrukcí ■ v okolí další skiareály Studenov,
Paseky nad Jizerou, Harrachov s dobrým dojezdem ■ vyšší lůžková kapacita uspokojí také skupiny ■ restaurace
s vinotékou a možností dokoupení polopenze či obědového menu ■ absence vlastního wellness centra částečně
vyvažují slevy v jiných provozech
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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sl
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6 %vy až

ROKYTNICE NAD JIZEROU

700 m
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Kč

CHALUPA ♣♣

KUNCOVNA

od 214 Kč
os. / noc

OBSAH

2

4

ROKYTNICE NAD JIZEROU

Krkonoše

poloha: Rokytnice nad Jizerou, centrum - 500 m, skiareál Modrá Hvězda-Bahýnka - 300 m, skiareál
Rokytnice nad Jizerou (Horní Domky) - 1,8 km, skibus - 400 m
vybavenost a služby: kuchyně, jídelna / společenská místnost s krbovými kamny a TV, wi-fi připojení
k internetu, úschovna lyží, 2 vyhrazená parkovací stání, veřejné parkoviště* (ve vzdálenosti 100 m)
NE
popis apartmánů: ■ chalupa 14 - 120 m² - 1. podlaží chalupy: 1 menší ložnice se 4 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 přistýlkami, vstupní místnost, předsíň, sociální zařízení;
2. podlaží chalupy: 1 ložnice s 5 samostatnými lůžky, 1 menší ložnice se 3 samostatnými lůžky
BS
vybavenost apartmánů: TV sat., mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice
důležité upozornění: vzhledem ke skutečnosti, že se v objektu nachází pouze 1 koupelna, doporučujeme
ZDARMA obsazenost max. 10 osob
výhody a nevýhody: ■ tradiční krkonošská chalupa v klidném prostředí ■ výhodná nabídka pro větší
rodinu či skupinku přátel ■ dobrá dostupnost skiareálu Horní Domky (Lysá Hora) díky nedalekému bezplatnému
skibusu ■ v posledních letech velice poptávaná kapacita ■ pouze 1 koupelna na celou kapacitu ■ nedoporučuje se
pobyt dětem do 2 let
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / od soboty

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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BENECKO

Krkonoše

skinabídka



360 m

komplexně



610 m
1
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%

%

%
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31
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0

1

5,5

OBSAH

970 m

4

BENECKO

Krkonoše

km

12

13

4,7 km
os./ hod.

9.140

2x

BENECKO

43 km

km

Vítkovice

4 km

Herlíkovice

10 km

Horní Mísečky

13 km

Vrchlabí

13 km

Strážné

14 km

Špindlerův Mlýn

21 km

Trutnov

40 km

1

Jičín

46 km

dálnice / Ml. Boleslav

80 km

dálnice / Poděbrady

87 km

1

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

2x

HOTEL STAR BENECKO ★★★

BENECKO

85 %

39

4

BENECKO
OBSAH

VÝ
VÝHODY:
:
moderní skiareál s páteřní čtyřsedačkovou lanovkou nabízející ideální podmínky pro rodiny s dětmi
rozmanité prosluněné svahy nejen pro začátečníky a mírně pokročilé
■ slalomový svah pro sportovně laděné lyžaře
■ dva snowparky a tři dětské skiparky - Havrland, Family aréna a Kejnos
■ pro nejmenší sáňkování a bobování
■ akce Veselé soboty - lyžujte v sobotu celý den za cenu půldenní jízdenky (tedy za cenu 4hodinové - večerní
lyžování se na tuto akci nevztahuje)
■ ve vedlejší sezóně (před Vánoci, v lednu a od druhého týdne března) s kartou hosta 20% sleva
na vícedenní skipasy
■ 4sedačková lanovka, 12 vleků, 2 dětské pásy a 2 snowtubingové dráhy
■ kapacitní umělé zasněžování a každodenní večerní lyžování
■ rozmanité běžkařské tratě na klasiku i bruslení - jedno běžecké kolečko přímo u centra Benecka
■ velmi slušná infrastruktura a služby o poznání levnější než v blízkém Špindlerově Mlýně
■
■

NEVÝHODY:
Ý
neexistence společného skipasu pro místní skiareál a nedaleký Špindlerův Mlýn či Herlíkovice
nikterak ohromující souhrnná délka místních sjezdovek
■ nižší nadmořská výška, a proto občas problematičtější kvalita sněhu
■ absence klasického skibusu, pouze běžná linka
■ čtyřsedačkové lanovce chybí krytí pro případ nepříznivého počasí
■ za vydatnějšího sněžení horší sjízdnost příjezdové komunikace
■
■

TYPY SKIPASŮ
■

Benecko
regionální skipas platný jen ve skiareálu
Benecko

SKIBUS

BENECKO

Jilemnice ➔ Vrchlabí ➔ Benecko a zpět

40

Jilemnice ➔ Benecko (Dolní Štěpanice) ➔
Vítkovice ➔ Horní Mísečky

Praha, Mladá Boleslav nebo Poděbrady, Jičín, Nová
Paka, Studenec
Bratislava, Brno, Hradec Králové, Hořice
a dále
Vrchlabí, Benecko

Praha 130 km ● Brno 210 km
Bratislava 350 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Kč

HOTEL ★★★

STAR BENECKO

od 690 Kč
os. / noc

OBSAH

1

4

BENECKO

Krkonoše

poloha: Benecko, skiareál Benecko (lanová dráha Kejnos) - 300 m, skiareál Benecko (vlek Macher) - 400 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, společenská místnost, herna, dětský koutek, nepravidelné
animační programy, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, prostor pro
úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště
★★
sport a relaxace: vířivka*, finská sauna*, masáže*, kosmetické služby*, malý sál pro aerobic, bilár*, stolní
tenis*, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; v příjezdový den servírované menu bez možnosti výběru
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, sociální
zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 4 - pokoj s manželskou postelí a palandou, sociální zařízení, balkon
■ Family 4/5/6 - na vyžádání je možné doobjednat rodinné pokoje se dvěma ložnicemi (maximální obsazení 6 osob)
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ výhodná cenová hladina a slevy pro děti až do 12 let ■ hotel oceněný zlatým certifikátem
Baby friendly ■ dojezd na lyžích/snowboardu přímo k hotelu (v případě příznivých sněhových podmínek) ■ vlek
i lanová dráha skiareálu Benecko v docházkové vzdálenosti ■ zdarma karta hosta Benecko nabízející slevy na
skipasy ■ pokoje po částečné rekonstrukci s novou koupelnou i postelemi ■ za příplatek možnost využít privátní
vířivku a saunu ■ jednodušší vybavení pokojů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 6 nocí

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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PEC POD SNĚŽKOU

Krkonoše

1,0
7

10,9
72

3,1
21

Černý Důl
0,0

15
km

0

Svoboda nad Úpou
2,9

40

4,3
60

0,0

7,2
km

0

0,0
0

1,1

1,1
km

100

OBSAH

Černá hora - Janské Lázně

4

PEC POD SNĚŽKOU

Krkonoše

Malá Úpa
0,0
0

2,2
61

1,4

3,6
km

39

Velká Úpa
0,0
0

1,6
67

0,8

km

1.215 m
1 HOTEL HORIZONT ★★★★

skinabídka
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11.756

2x

3x

PEC POD SNĚŽKOU

1

12 km

43

OBSAH

4

PEC POD SNĚŽKOU
TYPY SKIPASŮ

VÝ
VÝHODY:
:

SkiResort Černá hora - Pec
platnost 1-7 dnů, platí pro všech 6 skiareálů
SkiResortu, tj. Černá hora (Janské Lázně),
Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl, Malá Úpa
a Svoboda nad Úpou; večerní lyžování Javor
denně v ceně 6denních a 7denních skipasů,
večerní lyžování U lesa (14b) v Peci pod Sněžkou
je v ceně 2denních až 7denních skipasů
■ Černá hora (Janské Lázně), Pec pod
Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl, Malá Úpa,
Svoboda nad Úpou
místní skipasy platící jen na jednotlivé jízdy
v dílčích skiareálech
■

SKIBUS

PEC POD SNĚŽKOU

Pec pod Sněžkou ➔ Velká Úpa ➔
Janské Lázně / Černá hora a zpět
(červená linka)

44

PEC POD SNĚŽKOU

km

Velká Úpa

3 km

Svoboda nad Úpou

12 km

Janské Lázně

15 km

Malá Úpa

16 km

Černý Důl

20 km

Trutnov

23 km

Špindlerův Mlýn

45 km

dálnice / Hradec Králové

70 km

dálnice / Mladá Boleslav

99 km

Praha, Mladá Boleslav nebo Poděbrady, Jičín, Nová
Paka, Hostinné, Studenec
Bratislava, Brno, Hradec Králové, Trutnov
a dále
Mladé Buky, Svoboda nad Úpou, Pec pod Sněžkou

Praha 160 km ● Brno 205 km
Bratislava 345 km

tradiční středisko pod nejvyšší horou ČR s 13 kilometry velmi rozmanitých sjezdovek pro všechny
kategorie lyžařů
■ díky unikátnímu propojení s areálem Černá hora s využitím přejezdu SkiTour speciálními rolbami
s výhledy na Sněžku cca 30 km takto propojených sjezdovek v rámci SkiResortu Černá hora - Pec
■ 19 nadstandardně širokých sjezdovek Pece o délkách 250 až 1 500 metrů
■ velmi přehledný svah Javor s každodenním večerním lyžováním v ceně 6denních a 7denních skipasů
■ „černá“ na Bramberku (Hnědý vrch), oblíbené Zahrádky, na sjezdovce Vysoký svah trať Funline s klopenými
zatáčkami, skoky a tunelem
■ měřený rychlostní úsek a slalom s časomírou pro návštěvníky na sjezdovce Klondike
■ nová, ihned velmi vyhledávaná, sjezdovka Javořák o délce 600 metrů s parametry „modré dálnice“
■ z Pece pod Sněžkou do Janských Lázní a Černého Dolu rychlým skibusem SkiTour Express nebo skibusy
3 páteřních linek zdarma
■ možnost výběru z velkého množství horských chalup a bud
■ celoplošný skipas SkiResort Černá hora - Pec platný pro 6 skiareálů SkiResortu, tj. Černá hora (Janské
Lázně), Pec pod Sněžkou, Velká Úpa, Černý Důl, Malá Úpa a Svoboda nad Úpou s celkovými 42,3 km
sjezdovek
■ vysoká nadmořská výška Pece a převážně uměle zasněžované sjezdové tratě
■ velmi kvalitní snowpark i funpark na Javoru pro začátečníky i pokročilé - široké boxy, terénní vlny i těžší
překážky a skoky
■ ve spodní části Javoru rodinná a výuková zóna LIVE park Javor s pojízdnými koberci, bobováním, kanceláří
lyžařské školy a půjčovnou SkiResort Live
■ 3,5 kilometru dlouhá trasa tradiční Černohorské sáňkařské cesty nádherným úbočím Černé hory
s výhledy do Klausova dolu s převýšením 560 m
■ pro běžkaře upravovaná Krkonošská lyžařská cesta v úseku rozcestí nad Lahrovými Boudami Liščí cesta - pod Lesní boudou - horní stanice vleku Zahrádky nebo horní stanice lanové dráhy Hnědý vrch Lesní bouda - horní stanice vleku Zahrádky
■ rozsáhlá nabídka polyžařského vyžití od bobové dráhy Relax Park přes squash či bowling až po bazén
s protiproudem a wellness zázemím
■ ze severní části města vedoucí kabinková lanovka na Růžovou horu a na Sněžku
■

zrychlený skibus Pec pod Sněžkou ➔
Velká Úpa ➔ Janské Lázně ➔ Černý Důl a zpět
(SkiTour Express)
Černý Důl - Janské Lázně / Černá hora a zpět
(modrá linka)
Svoboda nad Úpou ➔ Janské Lázně /
Černá hora a zpět
(žlutá linka)
City busy zajištují přesun lyžařů od parkovišť
a hotelů k nejbližším sjezdovkám; v Peci pod
Sněžkou jezdí City busy zdarma, v Černém Dole
a Janských Lázních je nutné se prokázat při
vstupu do skibusu kartou hotelu, či penzionu,
který si tuto službu hradí (tzv. skibusenkou)
večerní skibusy bezplatně přepravují lyžaře
ke sjezdovkám s večerním lyžováním
skitour rolba - nejrychlejší propojení více než
30 km sjezdovek areálů Černé hory a Pece pod
Sněžkou rolbami a na lyžích (jízda ve speciální
rolbě s výhledy na Sněžku)

N Ý
NEVÝHODY:
:
nikterak oslnivý celkový počet kilometrů sjezdovek
v rámci Pece, zejména v poměru k lůžkové kapacitě
a přepravní kapacitě lanovek
■ mnoho začínajících lyžařů a výcvikových pobytů na
svazích Pece po nemalou část sezóny
■ nepropojenost hlavních skiareálů „na lyžích“, ale pouze
skibusem, byť precizně fungujícím
■ pouhé 2 sedačkové lanovky oproti 10 vlekům
■ přetrvávající problém s frontami u některých lanovek
zejména v hlavní sezóně
■ vyšší cenová hladina oproti většině ostatních areálů v ČR
■ problematičtější parkování, parkovat se často musí
i na příjezdové cestě od Trutnova
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Kč

HOTEL ★★★★

HORIZONT

od 1.046 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Pec pod Sněžkou, centrum - 200 m, skiareál Pec pod Sněžkou - 1 km, skiareál Velká Úpa 2,8 km, skiareál Svoboda nad Úpou - 12,5 km, skiareál Černá Hora - Pec (Jánské Lázně) - 14,5 km,
skiareál Mladé Buky - 16,5 km, skiareál Černý Důl - 20 km, skibus - 0 m
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, jídelna pro snídaně a večeře, havana bar, sky
bar, cukrárna s terasou, 5x seminární místnost až pro 80 osob s projekční technikou, sluneční terasa
s posezením, dětský koutek, dětský klub, animační programy nejen pro děti (nepravidelně), wi-fi připojení
k internetu, úschovna lyží, vyhrazené hlídané parkoviště*, půjčovna* lyžařského vybavení
BB
sport a relaxace: bazén 11 x 6 m s protiproudem, vířivka, finská sauna, relaxační koutek, masáže*,
balneo* (koupel, zábal, peeling), posilovna, squashový kurt*, badminton*, bowlingová dráha*, stolní tenis*
■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
stravování:
ZDARMA
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu hlavních jídel a příloh, nápoje za poplatek; při nižším počtu
klientů možnost servírovaného 3chodového menu
popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených
17 let, sociální zařízení
■ Superior 2 výhled - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení; pokoj je situován ve vrchních patrech hotelu
■ Family 2+3 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky propojený s druhým pokojem se 2 samostatnými
lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení v každém pokoji; maximální obsazenost jsou 2 dospělé osoby a až 3 děti
do nedovršených 17 let
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, župany* do wellness (na vyžádání);
u typologie Superior navíc uvítací koš s ovocem, rychlovarná konvice, župan a pantofle do wellness

OBSAH

1

4

PEC POD SNĚŽKOU

Krkonoše

1 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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PEC POD SNĚŽKOU

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ moderní hotel v Peci pod Sněžkou s bezplatným skibusem do skiareálů Černá Hora - Pec
■ dítě do nedovršených 6 let zdarma na přistýlce a starší s výraznou slevou ■ baby friendly hotel s animacemi,
dětským klubem i maskotem ■ neomezený vstup do wellness a fitness v ceně pobytu ■ výtečná hotelová
kuchyně, cukrárna i bar v 18. patře ■ četné sportovní možnosti přímo v hotelu ■ slevová karta hosta v ceně
pobytu ■ parkování vzhledem k poloze jen za poplatek ■ vyšší cenová úroveň, která však plně akcentuje služby
a polohu hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 6 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ a „5 za 4“
dle ceníku
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KLÍNOVEC / FICHTELBERG

Krušné hory

1.244 m

skinabídka



481 m

komplexně



763 m
3,7

10,5

km

17,3

km

km

%

%

%

12

33

55

OBSAH

KLÍNOVEC - NEKLID

4

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

Krušné hory

31,5
km

2

0

5

11

16

25,3 km
os./ hod.

80 %

19.370

2x

5x

170 km

INTERSKIREGION
1.244 m

skinabídka



494 m

komplexně



481 m
16,6

km

24,1

km

km

%

%

14

35

51

1

6

47
km

15

22

36,9 km
os./ hod.

79 %

27.082

3x

11x

205 km

1

1 HOTEL PRAHA ★★★

2 PENZION AVIONIKA ★★★

TYPY SKIPASŮ
■

InterSkiregion
platí pro skiareály Klínovec, Neklid a německý Fichtelberg

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

PARKOVIŠTĚ SKI KLÍNOVEC - JÁCHYMOV

km

Jáchymov

3 km

Ostrov

9 km

Boží Dar / skiareál Neklid

9 km

Oberwiesenthal / skiareál Fichtelberg

13 km

Karlovy Vary

20 km

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

6,3
%

47

4

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

OBSAH

VÝ
VÝHODY:
:

48

největší lyžařský areál v Krušných horách a jeden z největších a sněhově nejjistějších v ČR
pouhých 145 km od Prahy, 100 km od Plzně a 20 km od Karlových Varů kompletní zázemí špičkového
lyžařského střediska
■ uměle zasněžované sjezdovky a jejich denní úprava jako samozřejmost
■ každoročně modernizovaný systém výroby technického sněhu
■ v hlavním skiareálu celkem 18 km sjezdovek se 4 lanovkami, 5 vleky a 3 lyžařskými pásy v dětských parcích
■ nové lanovky kryty typickou oranžovou bublinou, jež skýtá nadstandardní komfort a ochranu před
nepřízní počasí
■ naposledy předloni třímístnou lanovku Dámská na vrchol Klínovce nahradila zcela nová čtyřmístná od firmy
Doppelmayr
■ nejdelší ze sedačkových lanovek obsluhující novou sjezdovku do Jáchymova, jež s délkou 2 950 metrů
a šířkou 50 - 100 metrů patří k nejdelším a nejširším sjezdovkám v ČR
■ rozšířena i část sjezdovky Přemostěná, čímž se výrazně zlepšilo napojení sjezdovky Turistická na lanovku
Suzuki a tato část skiareálu se tak výrazně zatraktivnila
■ pro vyznavače freestylu Funpark s celou řadou překážek a skoků
■ milovníci freeridu při vhodných podmínkách ocení možnost využít dvou kilometrů neupravovaných sjezdových
tratí s přírodním sněhem
■ k dispozici půjčovny lyžařského vybavení a certifikovaní instruktoři v lyžařských školách
■ vícedenní skipasy platné i pro sousední lyžařský areál Fichtelberg nad německým Oberwiesenthalem
■ novinkou 3 roky starou propojení se střediskem Neklid a jeho začlenění pod Klínovec
■ lyžařské středisko Neklid v nadmořské výšce 800 až 1 135 metrů nedaleko města Boží Dar se 6 sjezdovkami
různých obtížností a s podstatně prázdnějšími sjezdovkami oproti Klínovci
■ v rámci Interskiregionu Fichtelberg - Klínovec / Neklid celkem 47 kilometrů sjezdovek, 1 kabinová
lanovka, 6 sedačkových lanovek a 15 vleků
■ přeshraniční spojení mezi areály zajišťuje skibus zdarma pro držitele platného vícedenního skipasu, který lze
zakoupit i online, což šetří peníze i čas
■ výběr z řady restaurací, rychlých občerstvení, ski barů a aprés-ski stanů
■ pro běžkaře udržováno na obou stranách hranice 205 kilometrů běžeckých tratí včetně populární
Krušnohorské lyžařské magistrály
■ pro návštěvníky připraveno 2 500 parkovacích míst zdarma
■
■

SKIBUS
skibus InterSkiregion Fichtelberg-Klínovec
mezi Klínovcem a Fichtelbergem přepravuje
zdarma klienty s platným skipasem
Mariánská ➔ Klínovec *
Klínovec ➔ Háj *
Klínovec ➔ Loučná ➔ České Hamry ➔
Barborka *

NEVÝHODY:
Ý
propojení na lyžích mezi Českem a Německem zatím v nedohlednu
v lyžařském areálu Neklid páteřní sedačková lanovka důchodového věku
■ občasný přetlak návštěvníků ve špičkových termínech na Klínovci
■ za špatného počasí relativně složitá cesta autem z Ostrova do Jáchymova a zejména dále na Boží Dar
■
■

Jáchymov ➔ lanová dráha Prima Express *
* částečně zpoplatněné linky
Bratislava, Brno, Praha, Karlovy Vary, Ostrov, Jáchymov,
Boží Dar

Praha 145 km ● Brno 345 km
Bratislava 475 km

ubytovatelé, kteří přispějí na provoz skibusu,
obdrží skibus karty, s nimiž jezdí jejich klienti
zdarma - cestující ze zastávek bez skibus karty
platí 30 CZK za zpáteční jízdenku (neplatí pro
linku Klínovec ➔ Fichtelberg)
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Kč

HOTEL ★★★

od 836 Kč

PRAHA

os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Boží Dar, centrum - 100 m, skiareál Klínovec (vlek za Prahou) - 100 m, skiareál Novako (Boží
Dar) - 450 m, skiareál Klínovec (Neklid) - 1,2 km, Fichtelberg (DE) - 3,6 km, Klínovec - 3,9 km, skiareál
Plešivec - 10 km, skibus - 50 m, termální aquapark Agricola (Jáchymov) - 8 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce (od 8.00 do 20.00 hod.) / lobby, stylová restaurace, bar, bohatá vinotéka,
kongresový sál* až pro 100 osob s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, sluneční terasa
s posezením, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené
parkoviště* (počet míst omezen; rezervace nutná předem), veřejné parkoviště* (ve vzdálenosti 300 m),
HB
garážová stání* (výška vjezdu 190 cm; 1 auto / pokoj; rezervace nutná předem), pračka* / možnost žehlení*
sport a relaxace: bazén 36 m² s lehátky, vířivka až pro 8 osob, finská sauna*, aromatická pára*,
solárium*, relaxační koutek s lehátky, masáže*, vinná koupel*, biliár
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře - formou mezinárodního bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 15 m² - pokoj se zpravidla manželskou postelí či manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky, sociální zařízení
■ Standard 3 - 20 m² - pokoj se zpravidla manželskou postelí či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky
a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Family 4 - 41 m² - pokoj se zpravidla manželskou postelí či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky
a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení; některé pokoje jsou mezonetové; nebo 2x pokoj Standard 2 bez
propojovacích dveří (vedle nebo naproti)
vybavenost pokojů: TV sat., fén (na vyžádání), wi-fi připojení k internetu, zpravidla minibar, osušky* a župany*
do wellness (na vyžádání)

OBSAH

1

4

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

Krušné hory

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ horský hotel na kraji Božího Daru aneb pár kroků na lyže i do centra ■ pouze 100 m
od hotelu skiareál Klínovec - vlek za Prahou-Neklid ■ zdarma dítě do nedovršených 7 let v typologii Standard 3
■ široká nabídka wellness služeb ■ v okolí mnoho možností na sjezdové i běžecké lyžování a také termální
aquaparky ■ útulné, rozměrově však menší pokoje ■ parkování, vzhledem k poloze, jen za poplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 6 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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KLÍNOVEC / FICHTELBERG

100 m

49

2

Kč

OBSAH

4

KLÍNOVEC / FICHTELBERG
PENZION ★★★

Krušné hory
od 560 Kč

AVIONIKA

os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Kovářská, centrum - 250 m, skiareál Klínovec (LD Dámská) - 7,7 km, skiareál Klínovec (Neklid) 11,5 km, Boží Dar - 12,5 km, Fichtelberg (DE) - 15 km, skiareál Plešivec - 23 km, termální aquapark
Agricola (Jáchymov) - 20 km
vybavenost a služby: recepce, stylová restaurace, pizzerie, bar, kongresový sál* až pro 50 osob
★★
s projekční technikou, dětská herna, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor*, úschovna lyží
a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vířivka až pro 6 osob*, finská sauna*, pára*, masáže*
BB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3 - prostorný pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, možnost přistýlky
■ Standard 4 - pokoj s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, osušky* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ penzion v klidné krušnohorské obci Kovářská s krátkym dojezdem na svahy střediska
Klínovec ■ výhodný poměr cena / výkon v porovnání ubytování u svahu ■ zdarma dítě do nedovršených
12 let na přistýlce a starší se slevou ■ stylová restaurace nabízí až 20 druhů pizz, ale také speciality české
i krušnohorské kuchyně ■ za příplatek privátní wellness s vířivkou, saunou i párou ■ zdarma parkování
na vyhrazeném a monitorovaném parkovišti ■ v okolí mnoho možností na běžecké lyžování a také termální
aquaparky ■ stranou od rušnejšího střediska a absence klasického skibusu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

50

sl
e

6 %vy až

KLÍNOVEC / FICHTELBERG

7,7 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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Šumava

LIPNO

LIPNO
OBSAH

4

Šumava

1
2

900 m

skinabídka

192 m

0,5

LIPNO

1 HOTEL MAXANT ★★★S

komplexně

2 HOTEL JESTŘÁBÍ ★★★



708 m
2,1

km

10,9

km

km

%

%

%

4

16

80

13,5
km

TYPY SKIPASŮ
0

4

0

4

13,5 km
os./ hod.

100 %

52



8.400

1x

4x

■

Skiareál Lipno
platí pro všechna přepravní zařízení
ve skiareálu Lipno

46 km
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rodinný skiareál s 13,5 km sjezdovek nacházející se přímo nad největší vodní plochou v ČR, Lipenskou
přehradou, jež je v zimě rájem bruslařů
■ slušná porce 1 400 metrů nejdelší sjezdovky, Jezerní
■ 3 moderní a pohodlné čtyřsedačkové lanovky a jedna 2sedačková
■ umělé zasněžování jako již nezbytná samozřejmost
■ v minulých letech vylepšený a rozšířený snowpark vhodný dle náročnosti od úplných začátečníků
až po pokročilé jezdce
■ zábavná skicrossová trať jako samostatná, oddělená část sjezdovky dlouhá 1 200 metrů, vhodná pro malé
i velké lyžaře i snowboardisty
■ měřený slalom jakožto místo porovnání vlastních časů s vrcholovými sportovci
■ dětské výukové hřiště Fox park se třemi pojízdnými koberci a vstupem zdarma
■ parkování zdarma přímo u pokladen a nástupní stanice lanovky Lipno Express
■ každodenní animační programy s oblíbeným lišákem Foxem, maskotem areálu
■ večerní lyžování na nejdelší sjezdovce areálu a také večerní bobování ve Fox parku
■ komplexní služby na jednom místě - půjčovna, lyžařská škola, obchod, skiservis, úschovna a restaurace
■ skibus po Lipensku zdarma
■ vynikající výchozí bod pro běžkaře
■ krásné tratě v rozmanitém terénu s celou řadou stop různé náročnosti a upravenosti pro rekreační i fyzicky
zdatnější běžkaře
■ v běžeckém areálu Lipno nad Vltavou - Frymburk okolo Alpské vyhlídky, na loukách okolo Frymburku nebo
na zamrzlé hladině Lipna strojově upravováno celkem 40 km běžeckých stop pro klasický styl a bruslení
■ velmi oblíbená stezka korunami stromů Lipno
■

OBSAH

VÝHODY:
VÝHODY:

4

LIPNO

NEVÝHODY:
skiareál zaručující optimální podmínky spíše pro rodinné lyžování, neuspokojující požadavky vyznavačů
náročnější sportovní jízdy
■ z většiny velkých měst ČR obtížnější dopravní dostupnost
■ občas o svátcích snad až příliš velká návštěvnost
■

SKIBUS
Skiareál Lipno ➔ Lipno nad Vltavou ➔
stanice ČD ➔ Loučovice ➔ Vyšší Brod

Praha, České Budějovice, Český Krumlov, Frymburk
Brno, Humpolec, Jindřichův Hradec, Třeboň,
Český Krumlov, Frymburk
Bratislava, Wien, St. Pölten, Linz, Bad Leonfelden,
Přední Výtoň
a dále
Lipno nad Vltavou

LIPNO NAD VLTAVOU

km

Frymburk

8 km

Vyšší Brod

11 km

Český Krumlov

31 km

Praha 200 km ● Brno 260 km

Hochficht Skiarena

52 km

Bratislava 320 km

České Budějovice

55 km
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LIPNO

Skiareál Lipno ➔ Lipno nad Vltavou ➔
Frymburk

53

1

Kč

OBSAH

4

LIPNO

Šumava

HOTEL ★★★S

od 890 Kč

MAXANT

os. / noc

poloha: Frymburk, centrum - 0 m, skiareál Frymburk - 900 m, skiareál Lipno nad Vltavou - 8 km,
skibus - 300 m, Lipenská nádrž / bruslařská dráha - 400 m, výchozí bod běžkařských stop - 500 m,
Stezka korunami stromů - 9 km, skiareál Sternstein (A) - 32 km, skiareál Hochficht (A) - 46 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce, restaurace, cukrárna, dětský koutek na terase, wi-fi připojení k internetu
(vysokorychlostní připojení možné za příplatek), úschovna lyží, prostor pro úschovu zavazadel, výtah,
veřejné parkoviště*, garážová stání* (rezervace nutná předem)
sport a relaxace: bazén 6 x 3,5 m s protiproudem, vířivka*, finská sauna*, pára, infrakabina, solárium*,
BB
masáže*, lázeňské kúry*, kosmetické služby*, pedikúra* a manikúra*; relaxační služby mohou využívat
děti jen v doprovodu dospělé osoby; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též ručníky a voda
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, zřídka balkon; možnost 1 přistýlky (na vyžádání)
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zřídka balkon; možnost
1 přistýlky (na vyžádání)
■ Standard 4 - 2 ložnice s manželskou postelí, sociální zařízení, zřídka balkon; možnost 1 přistýlky (na vyžádání)
■ Suite 2/3 - větší pokoj s manželskou postelí a případně 1 přistýlkou, sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička, rychlovarná konvice a set
na přípravu čaje a kávy, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ výhodná poloha přímo v centru Frymburku a přitom nedaleko místního lyžařského areálu
■ dochozí vzdálenost k běžkařským stopám a bruslení na zamrzlé lipenské přehradě ■ v ceně pobytu wellness
včetně bazénu se slanou vodou a protiproudem ■ vyhlášená cukrárna v objektu a skvělý snídaňový bufet
každé ráno ■ bohatá nabídka zkrášlovacích procedur i s možnost privátní vířivky ■ větší vzdálenost od větších
sjezdařských areálů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 a 3 nocí
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Kč

HOTEL ★★★

od 490 Kč

JESTŘÁBÍ

os. / noc

OBSAH

2

4

LIPNO

Šumava

upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy s recepcí, restaurací a dalších dvou dependancí vzdálených 30 m
poloha: Černá v Pošumaví, centrum - 2,5 km, skiareál Frymburk - 13,5 km, skiareál Lipno - 20 km,
skiareál Sternstein (A) - 44 km, skiareál Hochficht (A) - 50 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / bar, společenská místnost, sluneční terasa s posezením, dětský
★
koutek, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, prostor pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: masáže*, malý sál pro aerobic, biliár*, šipky*, stolní tenis*; další možnosti v okolí běžecké lyžování, bruslení na Lipně
BB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - formou bufetů, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Standard 3 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí a zpravidla 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení,
některé pokoje s balkonem
■ Standard 4 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a zpravidla palandou či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení,
některé pokoje s balkonem
vybavenost pokojů: TV sat, fén (na vyžádání), wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ hotelový komplex na břehu Lipenské nádrže ■ v okolí známé české i rakouské lyžařské
areály s dobrým dojezdem ■ výhodný poměr cena / výkon ■ nově pokoje s novými postelemi s kvalitními
matracemi z podzimu 2020 ■ při příznivých sněhových podmínkách četné možnosti běžeckého lyžování - Hörecky,
Olšanský okruh, Frymburk ■ bruslení na Lipenské přehradě možné přímo před hotelem při dostatečné síle ledu
■ možnost dokoupení večeří v hotelové restauraci s terasou s nádherným výhledem na jezero ■ absence wellness
a jednodušší vybavení pokojů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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FILIPOVICE

Jeseníky

skinabídka



215 m

komplexně



675 m
0
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0

1

2,6

OBSAH

890 m

4

FILIPOVICE

Jeseníky

km

2

3

2,6 km
os./ hod.

1

SKIBUS

1 HOTEL STARÁ POŠTA ★★★

jen linkový bus za poplatek po trase
Jeseník ➔ Bělá pod Pradědem ➔ Červenohorské sedlo ➔ Kouty nad Desnou ➔ Loučná nad Desnou ➔
Velké Losiny ➔ Rapotín ➔ Vikýřovice ➔ Šumperk
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2.700

1x

1x

25 km

FILIPOVICE

km

Bělá pod Pradědem

2,5 km

Červenohorské sedlo

6,5 km

Jeseník

10 km

Kouty nad Desnou

15 km

Ostrava

100 km

TYPY SKIPASŮ
■

SKIPARK Filipovice
platí pro všechna přepravní zařízení ve skiareálu
SKIPARK Filipovice

FILIPOVICE

100 %

57

4

FILIPOVICE
OBSAH

VÝ
VÝHODY:
:
rodinný areál SKIPARK Filipovice nacházející se přímo v srdci chráněné krajinné oblasti Jeseníky
pouze jednu zastávku autobusu od lyžařského areálu Červenohorského sedlo
■ poloha přímo u hlavní cesty ve směru na Jeseník a Šumperk
■ skiareál zaručující optimální podmínky pro individuální i rodinné lyžování
■ rozmanitost terénu uspokojující požadavky vyznavačů nenáročného lyžování, sportovní jízdy, ale i snowboardingu
■ motto střediska „lyžování pro každého v každém věku za výhodné ceny“
■ pohodlná sedačková lanovka s rozjezdovým nástupním pásem doplněná vleky
■ umělé zasněžování jako již nezbytná samozřejmost
■ atraktivní večerní lyžování 18:00 - 21:00
■ SKIPARK Filipovice vynikajícím výchozím bodem pro běžkaře aneb krásné tratě v Jeseníkách s celou
řadou stop různé náročnosti a upravenosti
■ pro vyznavače bílé stopy možnost využít vleku a z vrcholu pokračovat po krásných hřebenech okolních hor
až na Červenohorské sedlo, Praděd a Šerák
■ lyžařská výuka pro nejmenší, bohatá nabídka doprovodných služeb
■ možnost posezení v útulné horské restauraci přímo u vleku nebo na sluneční terase s lehátky
■ příjemným bonusem parkování v areálu zdarma
■ test centrum a sportovní obchod Elan, půjčovna a servis lyží
■ oblíbený dětský park s pojízdným pásem a snowtubingem
■
■

NEVÝHODY:
pouhé tři sjezdovky s celkovou délkou 2,6 km
absence celoplošných variant skipasu
■ nutnost dojíždění za některými službami
■ z většiny velkých měst ztížená dostupnost s nutností přejet hřeben Jeseníků přes Červenohorské sedlo
po velmi klikaté vysokohorské silnici
■

FILIPOVICE

■

58

Praha, Hradec Králové, Vamberk, Žamberk, Králíky,
Hanušovice
Bratislava, Brno, Olomouc, Mohelnice, Šumperk
a dále
Kouty nad Desnou, Červenohorské sedlo, Filipovice

Praha 240 km ● Brno 170 km
Bratislava 290 km
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Kč

HOTEL ★★★

STARÁ POŠTA

od 660 Kč
os. / noc

OBSAH

1

4

FILIPOVICE

Jeseníky

poloha: Filipovice, skiareál Filipovice - 200 m, Červenohorské sedlo - 6,5 km, Jeseník - 10 km, Lipová
Lázně - 13 km, Kouty nad Desnou - 16 km, Karlova Studánka - 20 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace s TV / bar / wi-fi připojení k internetu, seminární místnost
★ ★ ★ až pro 30 osob s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, dětský koutek, úschovna lyží,
vyhrazené parkoviště, pračka* a sušička* (na vyžádání)
sport a relaxace: minibazén* 6 x 4 m, infrasauna*, masáže* (na vyžádání), karambol*, stolní fotbal
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
BB
■ večeře (za příplatek) - servírované menu s výběrem ze 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka,
servírovaný dezert, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3 typ A - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
1 dalším samostatným lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení (u 2 pokojů s vanou)
■ Standard 3/4 typ B - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 1 dalším samostatným lůžkem
a případně přistýlkou, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ poloha pod lyžařským areálem Filipovice s večerním lyžováním ■ rodinné zázemí
i praktické pokoje ■ v okolí další skiareály a upravované běžecké trasy s dobrým dojezdem ■ zdarma bazén*
v hotelovém wellness centru ■ výhodná cena ubytování se snídaní ■ večeře možno doobjednat v hotelové
restauraci ■ v nabídce CK též ubytování s polopenzí a skipasem ■ hotel umístěný u hlavní silnice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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Česko
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Jizerské hory

180 km

62

Josefův Důl

180 km

63

Šumava

Srní

140 km

64

Západní Čechy

Mariánské Lázně

31 km

65

Beskydy

Ostravice

28 km

66

Naše Top destinace běžeckého lyžování

Ostravice je obec položená v srdci krásného horského údolí Moravskoslezských Beskyd. Zdejší Golf & Ski Resort
Ostravice je nová unikátní sportovně-rekreační atrakce. Tento komfortní holiday resort se nachází mezi nejvyššími
horami Beskyd, Lysou horou a Smrkem, na úpatí hory Žár. Místní mistrovské golfové hřiště během zimy nabízí hned
několik tratí pro běžecké lyžování o souhrnné délce 6 040 metrů. Tyto tratě jsou nejen skvěle udržované, s umělým
zasněžováním, ale také osvětlené a splňují ta nejpřísnější kritéria pro pořádání mezinárodních běžeckých závodů.
V areálu naleznete i půjčovnu kvalitních běžek, holí a bot. Nástup do běžeckých stop je v prostoru driving range
golfového klubu. Na pohodlnou turistickou vyjížďku se můžete v případě dostatku přírodního sněhu vydat i údolím
proti proudu řeky Ostravice k přehradní nádrži Šance. V okolí však naleznete i množství dobře značených turistických
tras na horské hřebeny. Z Ostravice často začínají populární výšlapy na Lysou horu (1 323 m n. m.), nejvyšší vrchol
Moravskoslezských Beskyd, poskytující neopakovatelný rozhled na hřebeny Beskyd, Jeseníků, Vysokých a Západních
Tater. Beskydy však nabízejí i celou řadu zajímavých míst masovou turistikou téměř nedotčených.
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

OBSAH

strana
katalog

Desná - Souš

Oblast

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

běžecké tratě
celkem

Šumavu reprezentuje v našem katalogu malebná obec Srní (858 m n. m.) položená uprostřed Národního parku
Šumava na pláních nad údolími řek Vydry a Křemelné. Jde o ideální místo pro běžecké lyžování, vede tudy celá řada
upravených tras nádhernou šumavskou přírodou. Nejpopulárnější trasou je tzv. Srnský okruh, nenáročná trať o délce
8,35 km. Na náročné běžkaře čeká téměř 36 km obtížné trasy Srní - Javoří pila - Modrava - Rokyta - Srní. Krom
těchto okruhů vycházejících ze Srní se lze napojit i na hustou síť dalších běžeckých lyžařských tratí napříč celou
Šumavou (s návazností na tratě v Bavorském lese), částečně pravidelně a částečně nepravidelně upravovaných.
Většina tratí vede po rozsáhlých pláních s nadmořskou výškou nad 1 000 m n. m. a s mírnými výškovými rozdíly.
Páteřní trať, Šumavská magistrála, se táhne v délce 140 km od Železné Rudy až po Lipno.
Jizerské hory jsou doslova Mekkou českého běžeckého lyžování. Zdejší tratě patří k nejlépe upravovaným a sněhově
absolutně nejjistějším, čehož důkazem je i každoroční pořádání slavného závodu Jizerská padesátka, součástí seriálu
nejvýznamnějších světových „laufů“ Ski Classics.
Severně od třítisícového městečka Desná leží vodní nádrž Souš, zdroj pitné vody pro Jablonecko s atraktivními
běžeckými okruhy okolo. Pro běžkaře je dále v místním areálu zimních sportů Černá Říčka připravena upravená
stopa, četné další upravované tratě jsou napojeny na Jizerskou magistrálu. V tuto chvíli mají lyžaři Jizerské magistrály
k dispozici téměř 200 kilometrů tras v nejoblíbenějších terénech Jizerských hor. Díky úzké spolupráci s dalšími
provozovateli tratí mohou lyžaři přejet i na trasy v Krkonoších nebo na skvěle upravené tratě v polských Jakuszycích,
na náhorní plošině s nadmořskou výškou okolo 1 000 m.
Také obec Josefův Důl je ideálním nástupním místem běžkařů na Jizerskohorskou lyžařskou magistrálu, zdejší lesní
cesta je upravována po celou zimu. Místní atrakcí je vodopád na potoce Jedlová - v zimě jde o opravdový klenot
s dlouhými rampouchy, ledovou glazurou a sněhovou peřinou, jeden z nejzajímavějších turistických cílů v Jizerských
horách.
Mariánské Lázně v západočeském Slavkovském lese nabízejí parádní vyžití pro běžecké lyžování nedaleko
od světoznámé lázeňské kolonády. 5 zdejších denně upravovaných okruhů pro běžecké lyžování má velmi solidní
souhrnnou délku 30,8 km. Trasy vás zavedou mimo jiné na nejstarší golfové hřiště v ČR. 18jamkové hřiště Royal Golf
Clubu Mariánské Lázně leží na úpatí Slavkovského lesa, 787 metrů nad hladinou moře a je příkladem klasického
typu skotských a irských hřišť své doby. Hřiště bylo založeno a slavnostně otevřeno 21. 8. 1905 anglickým králem
Edwardem VII.
Jednotlivé běžecké trasy jsou barevně odlišeny. Konkrétně jsou to Červená (Golf - prameniště Teplé - Rájovská
myslivna - Rájovský vrch - Golf) o délce 9,2 km, Modrá (Nimrod - Králův kámen - Modrý kámen - Tajga - Strážiště Farská kyselka - Smraďoch - Nimrod) o délce 8,2 km, Žlutá (Golf - Žabí jezírko - Nad přehradou - Polom - Golf)
o délce 6,4 km, Zelená (Golf - Polom - Golf) o délce 2,4 km a Růžová (Kladská) o délce 4,6 km.
Lyžařské vyžití v Mariánských Lázních lze unikátně kombinovat s lázeňskými či wellness procedurami. Světoznámé
lázně s jedinečnou atmosférou nabízející tradiční léčebné procedury založené na přírodních zdrojích - minerálních
prameny, Mariin pramen či bahna a rašeliny podávané po ohřátí ve formě zábalů. Díky mimořádně čistému ovzduší
mají „Mariánky“ i status klimatických lázní.
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
RESORT ♣♣♣♣

MONTANIE

Jizerské hory / Desná - Souš
od 1.590 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

upřesnění: hotelový resort je tvořen hlavní budovou, ve které se nachází restaurace, recepce a typologie
Suite 2+2 a dalšími dependancemi ve vzdálenosti 30 až 100 m od hlavní budovy; v jedné z dependancí
se nachází wellness pro celý resort
★ ★ ★ poloha: Desná III, skiareál Černá Říčka - 2,5 km, skiareál Tanvaldský Špičák - 9,9 km, skiareál
Harrachov - 13 km, přehrada Souš - 40 m, Smědava / horská chata - 7,3 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace s krbem, stylová restaurace vyhrazená pro hotelové hosty,
bar s krbem, bohatá vinotéka (cca 100 druhů vín), společenská místnost s krbem, kongresový sál* až pro
HB
100 osob s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, terasa s posezením, dětský koutek, wi-fi
připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
sport
a relaxace: wellness Balneo - nerezový bazén s protiproudem, vířivka, 2x finská sauna,
ZDARMA
pára,relaxační místnost s lehátky, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře - servírovaný hlavní chod s výběrem ze 3 hlavních jídel s přílohou, polévka, saláty a dezerty či ovoce formou
bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, sociální zařízení
■ Komfort 2 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, sociální zařízení
■ Superior 2/3 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky a případně 1 samostatným
lůžkem či přistýlkou, sociální zařízení
■ Apartmán Srub 2+2 - 78 až 80 m² - obývací pokoj s krbem a manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými
lůžky, neuzavřené zvýšené patro v rámci obývacího pokoje se 2 samostatnými lůžky či 2 přistýlkami pro 2 děti
do nedovršených 18 let, kuchyň, sociální zařízení, terasa
■ Suite 2+2 - 50 m² - pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky
a 2 samostatnými lůžky či 2 přistýlkami pro 2 děti do nedovršených 18 let, sociální zařízení zpravidla se sprchou,
balkon; pokoj je situován v hlavní budově
vybavenost pokojů: TV sat, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ prvotřídní horský resort přímo na nástupním místě Jizerské magistrály ■ v ceně
pobytu Balneo - krásné wellness centrum s bazénem a saunami ■ zdarma až 2 děti do nedovršených 18 let
v typologiích Apartmán Srub 2+2 a Suite 2+2 ■ dřevo jako sjednocující prvek resortu - king size bed, okna,
nábytek i obložení stěn ■ baby friendly resort s oploceným několikahektarovým areálem, dětským koutkem
a množstvím deskových her ■ panoramatická restaurace s romantickými výhledy na západ slunce ■ vyšší cenová
náročnost, která však plně odpovídá kvalitě a poloze resortu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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HOTEL ★★★

PERLA JIZERY

od 880 Kč
os. / noc

OBSAH
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

Jizerské hory / Josefův Důl

upřesnění: hotel je tvořen hlavní budovou s recepcí a restaurací, vedlejší budovou vzdálenou 20 m
a samostatně stojícím srubem se saunami a vířivkou; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez
konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha: Josefův Důl, centrum - 1,5 km, skiareál Ski Lucifer - 100 m, skiareál Severák - 4,5 km, skiareál
★★
Tanvaldský Špičák - 5,5 km, skiareál Bedřichov - 7,5 km, skiareál Rejdice - 19 km, skiareál Harrachov 23 km, skiareál Paseky nad Jizerou - 24 km, skiareál Rokytnice nad Jizerou - 30 km
vybavenost a služby: recepce, stylová restaurace s krbem a akváriem / bar, společenská místnost,
HB
dětský koutek s TV, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, prostor pro úschovu
zavazadel, vyhrazené parkoviště, půjčovna lyžařského vybavení, lyžařská škola
sport
a relaxace: vířivka*, finská sauna*, ruská sauna*, masáže*, stolní tenis*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu hlavních jídel a příloh, nápoje za poplatek; v případě menšího počtu klientů servírované menu
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení zpravidla se sprchou
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem či 3 samostatnými lůžky, sociální zařízení
zpravidla se sprchou
■ Family 4 - pokoj s manželskou postelí a 2 samostatnými lůžky či 4 samostatnými lůžky, sociální zařízení
zpravidla se sprchou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ pouze 100 m od menšího lyžařského areálu Lucifer pro začátečníky i pokročilé ■ v okolí
několik nástupních míst na Jizerskou magistrálu ■ malebná lokalita na klidném kraji obce s romantickými
výhledy do přírody ■ vířivka a finská či ruská sauna v samostatném srubu v areálu hotelu (za poplatek)
■ dětský koutek a výborná gastronomie jako základ pro povedenou dovolenou ■ větší skiareály (Tanvaldský Špičák,
Bedřichov) v dojezdové vzdálenosti ■ absence bazénu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí ve vybraných termínech
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
HOTEL ★★★/ ★★★★

SRNÍ

Šumava / Srní
od 1.003 Kč
os. / noc

upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy (****) s bazénem a wellness centrem a 150 m vzdálené
dependance Šumava (***) se sportovní halou
poloha: Srní, centrum - 100 m, skiareál Kašperské hory - 13 km, skiareál Kvilda - 17 km, skiareál
★ ★ ★ Zadov - 31 km, Železná Ruda / Špičák - 33 km, nástupní místo běžkařských tras - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, restaurace à la carte, kongresový sál* až pro 300 osob
s projekční technikou, seminární místnost až pro 80 osob s projekční technikou, salonky, dětský koutek,
nepravidelné animační programy, internet point / wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží,
HB
vyhrazené parkoviště*, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: bazén 25 x 12,5 m, sauna, pára, masáže*, posilovna, tělocvična*, umělá lezecká stěna*,
krytý tenisový kurt*, biliár*, stolní fotbal*; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též ručníky
ZDARMA
a osušky
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky a případně
rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, z 50 % balkon
■ Family 2/3/4 - 35 m² - ložnice s manželskou postelí zpravidla s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, z 50 % balkon
■ Economy 2/3 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální
zařízení; pokoj je situován v dependanci
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén (s výjimkou pokojů Economy 2/3), trezor (s výjimkou pokojů Economy 2/3),
wi-fi připojení k internetu, minibar (s výjimkou pokojů Economy 2/3), osušky do wellness

64

výhody a nevýhody: ■ bezkonkurenční poloha uprostřed NP Šumava v překrásné přírodě s čerstvým vzduchem
až 2 děti do 12 let na přistýlkách pouze za cenu večeře ■ nově pokoje po rekonstrukci včetně dependance
■ ideální výchozí bod turistických a upravovaných běžkařských tras v regionu ■ zdarma 25 m plavecký bazén,
pára i sauny ■ široká nabídka hotelových sportovních zařízení - sportovní hala, lezecká stěna či laserová
střelnice ■ parkování jen za poplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí ve vybraných termínech; speciální
nabídka „7 za 6“ dle ceníku
■

sl
e

6 %vy až

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

13 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Kč

HOTEL ★★★

KRAKONOŠ

od 1.040 Kč
os. / noc
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4

BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ

4

Západní Čechy / Mariánské Lázně

poloha: Mariánské Lázně, centrum - 2,5 km, skiareál Mariánky - 150 m
vybavenost a služby: recepce / menší lobby, restaurace, jídelna, bar, seminární místnost až pro 25 osob
s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, kongresový sál až pro 100 osob s projekční technikou
★ ★ ★ a wi-fi připojením k internetu, sluneční terasa, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží,
místnost pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén 11 x 6 m s protiproudem, finská sauna*, infrasauna*, hydromasážní sprcha*,
relaxační koutek s lehátky, masáže*, lázeňské kúry*, kosmetické služby*, zdravotní kúry*, velký sál
HB
pro aerobic
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd (za příplatek) - zpravidla servírované 2-chodové menu, nápoje za poplatek
ZDARMA
■ večeře - zpravidla servírované 3-chodové menu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení zpravidla se sprchou; některé pokoje
s možností přistýlky formou samostatného lůžka
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem, sociální
zařízení zpravidla se sprchou
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ oblíbený lázeňský hotel s Balneo pouze 150 m od sjezdovky ■ poloha nad městem
v klidném prostředí CHKO Slavkovský les ■ v ceně pobytu bazén s protiproudem a mineralizovanou vodou
■ četné stopy běžeckého lyžování v bezprostředním okolí hotelu včetně 2 km okruhu na golfovém hřišti ■ rozsáhlá
nabídka hotelových léčebných procedur za výhodné ceny ■ možnost doobjednání polopenze v hotelové
restauraci ■ větší vzdálenost od centra / kolonády
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí
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BĚŽECKÉ LYŽOVÁNÍ
HOTEL ★★★★

GREEN INN

Beskydy / Ostravice
od 450 Kč
os. / noc

upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy (tzv. klubu) s recepcí, restaurací, wellness a dalších
6 dvoupodlažních srubů, ve kterých se nachází jednotlivé pokoje - max. do 250 m od hlavní budovy; hotel
se nachází v soukromém běžkařském resortu Ostravice
poloha: osvětlený běžkařský okruh do 200 m, skiareál Ostravice / na Čele - 4 km, skiareál Opálená ★★
6,5 km, skiareál Bílá - 17 km, skiareál Gruň - 20 km, skiareál Mezivodí - 22 km, Beskydská magistrála /
nástupní místo - 5 km, Lysá hora - 11,5 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace / bar, společenská místnost, seminární místnost, sluneční
BB
terasa s posezením, hlídací služba* dětí, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, prostor pro úschovu
lyží (v každém srubu), vyhrazené parkoviště, půjčovna* běžek
sport
a relaxace: vířivka až pro 7 osob, finská sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, masáže*,
ZDARMA
kosmetické služby*, osvětlené běžkařské okruhy* s umělým zasněžováním
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2 - 21 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
■ Standard 2 terasa - 21 m² - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení, terasa
■ Deluxe 2/3 - 31 m² - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení, balkon
■ Superior 2 - 21 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, terasa
■ Suite 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a zpravidla vyklápěcí manželskou
postelí, sociální zařízení, velká terasa
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, župany do wellness, varná deska
a rychlovarná konvice (jen u typologie Superior 2 a Suite 2/3/4)
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výhody a nevýhody: ■ hotel s pokoji ve srubech ležící ve vlastním středisku s běžeckými trasami s umělým
zasněžováním i osvětlením ■ klidné prostředí hotelu s fascinujícími výhledy na beskydské vrcholy a údolí
■ hotelové wellness včetně velké panoramatické vířivky v ceně pobytu (1,5 hod. / denně) ■ roubený a přesto
architektonicky čistý vzhled budov citlivě navazující na okolní krajinu ■ zelená k přírodě aneb označení „Green“
jako nízkoenergetický standard srubů ■ absence bazénu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci
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řípad
Pojištění pro p
osobní
COVID-19 vč.
karantény

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce NEV-DAMA
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě
Co Vám uhradíme
(limity v Kč)
Úraz

Domestic
Travel

Varianta
Riziko

Domestic
Travel S19

Cíl cesty

Domestic
Travel S19+

Česká republika

Trvalé následky úrazu

180 000

180 000

180 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000

100 000

100 000
18 000

Škoda na osobních věcech

Odpovědnost za
škodu

Škoda na zdraví

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Škoda na majetku

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Stornopoplatky
Zrušení cesty

18 000

18 000

Osobní věci

25 000

1)

2)

25 000

Stornopoplatky COVID-19

1)

2)

25 000

3)

3)

Rozšíření na zimní sporty

Kolik to stojí do 24 dní (na osobu)

230 Kč

420 Kč

580 Kč

Vysvětlivky:
1) spoluúčast 500 Kč
2) spoluúčast 10-20 %
3) spoluúčast 20 %

U pojištění storna poskytneme za všechny pojistné události Vám a členům Vaší rodiny dohromady nejvýše dvojnásobek limitu
pojistného plnění uvedeného v tabulce. To platí i v případě uzavření více jednotlivých pojistných smluv.
I-ND-DT-2107

2)
3)

- včetně osobní karantény
Zimní sporty

1)

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

www.ERVpojistovna.cz

SLOVENSKO

jazykově a kulturně nejbližší soused

SLOVENSKO

4

jazykově a kulturně nejbližší soused

OBSAH

BENEFITY
VEĽKÁ RAČA
OŠČADNICA

■

PODJAVORNÍK
PAPRADNO

ŽILINA

VRÁTNA
VRÁTNA

TATRANSKÁ LOMNICA
ŠTRBSKÉ PLESO

Slováci jsou nám nejbližším národem, a to pochopitelně nejen díky 70 letům společného soužití v Československu, ale
i jazykem, kulturou a mentalitou. Proto jsou splněny všechny předpoklady, abychom se na lyžařské dovolené u našich
východních sousedů cítili doslova jako doma. Slovensko spolu s námi vstoupilo do sjednocené Evropy a mílovými
kroky se vzdaluje socialistické minulosti. Kdo se do země pod Tatrami v posledních letech nezajel podívat, bude jistě
zaskočen tempem změn, novou výstavbou i profesionalitou, s níž Slováci konečně začali vytěžovat svůj pomyslný
zlatý důl, tedy turistiku. Ponechte stranou předsudky - dnes by se mnohá česká střediska měla jezdit na Slovensko
učit! Jasnou výhodou Slovenska je značné převýšení sjezdovek vinoucích se z tatranských masivů a též čarovná
krása zdejší přírody. Kdo na Slovensku v posledních letech nebyl, nestačí se divit pokroku snad ve všech oblastech
života. Limitem rozvoje zůstává fakt, že nejatraktivnější lyžařské lokality se nacházejí v přísně chráněných národních
parcích. Zdaleka ne všechna přepravní a ubytovací zařízení je možno okamžitě modernizovat, ale pokrok je markantní
a spojíme-li jej s rostoucím podílem umělého zasněžování, tradičně výbornou kuchyní a progresivními novinkami typu
termálních aquaparků (lázeňství je oblastí, kde Slovensko vychází vstříc moderním trendům rodinných dovolených
v míře, která je s českými lázněmi nesrovnatelná, a to v tom nejpozitivnějším slova smyslu) a výborně vybavených
snowboardových areálů, máme zde atraktivní komplexní produkt, jenž se stává velmi konkurenceschopným i vůči
zavedeným alpským střediskům.
Objevte znovu Slovensko i Vy, jsme si jisti, že Vás může pouze příjemně překvapit. Češi zde vždy byli váženými hosty
a je velmi příjemné si se zdejšími srdečnými a pohostinnými obyvateli popovídat ve vlastní mateřštině a necítit se
nikde jako návštěvník druhé kategorie.
JASNÁ POD CHOPKOM - VLAJKOVÁ LOĎ SLOVENSKÉHO LYŽOVÁNÍ
Jako prvního reprezentanta slovenské lyžařské nabídky volíme vlajkovou loď tamní zimní turistiky - skiareál Jasná /
Chopok v Nízkých Tatrách, první středisko v Československu poctěné již v roce 1979 pořadatelstvím Světového
poháru v alpském lyžování. Světový pohár ve sjezdovém lyžování se zde slalomem a obřím slalomem žen po 5 letech
zopakoval i v březnu 2021. Díky tradici nepřerušené ani rozdělením Československa a též díky příjemné vzdálenosti
z ČR jistě Jasná osloví nemálo z Vás, kteří si budou chtít toto top středisko vyzkoušet na vlastní kůži. Odvrácenou
stranou mince slovenského přibližování se evropským standardům je však pochopitelně cena ubytování a skipasů,
která rozhodně nepatří v rámci nabídky tohoto katalogu mezi nejnižší.

vleky

celkem

od

do

lyžařsky

komplexně

katalog

str.

sedačky

náš názor

kabiny

nadmořská
výška v (m)

v základním
skipasu

počet přepravních
zařízení

v samotném
středisku

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

sjezdovky
v (km)

Jasná - Chopok

46

67

5

8

10

23

943

2 004

★★★★

★★★★

71

Tatranská Lomnica

12

21

2

4

2

8

900

2 196

★★★

★★★

80

Štrbské Pleso

9

21

0

3

4

7

1 351 1 825

★★★

★★★★

88

Veľká Rača - Oščadnica

17

17

1

2

4

7

1 048

★★★

★★

93

900

★

★★

97

SLOVENSKA

Podjavorník

2

2

0

0

3

3

639
700

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

ŠTRBSKÉ PLESO

TATRANSKÁ LOMNICA
STARÝ SMOKOVEC

POPRAD

JASNÁ
CHOPOK

TRENČÍN

TATRANSKÁ LOMNICA - KLIDNÉ LÁZEŇSKÉ MĚSTEČKO SE STARÝMI LUXUSNÍMI HOTELY
Vysoké Tatry nejsou svými sjezdařskými možnostmi příliš vyhlášené, ale právě zde v Tatranské Lomnici si lze užít
doslova kultovní sjezdovku z Lomnického sedla, jež se otevírá až v druhé polovině zimy a až k jaru mívá optimální
sněhové podmínky. Z okraje lázeňského městečka vyráží kabinková lanovka do mezistanice Štart a odtud na
Skalnaté pleso. Jezdí se sem ovšem hlavně kvůli Lomnickému sedlu - na jaře bohatě zasněženému, s jižní orientací
a „černým“ sklonem. Tatranská Lomnica je klidné lázeňské městečko se starými luxusními hotely, kde je ještě
cítit atmosféra první republiky. Relativně omezené lyžařské možnosti kompenzují bohaté aktivity aprés-ski - třeba
2,5kilometrová sáňkařská dráha ve Starém Smokovci, dostupném tatranskou železnicí, nebo snídaně za úsvitu
na Lomnickém štítě. Koho odrazuje daleká cesta, může využít pohodlného autovlaku z Prahy do Popradu.
ŠTRBSKÉ PLESO - DĚJIŠTĚ MISTROVSTVÍ SVĚTA 1970
Přinášíme i další skutečně reprezentativní a zajímavé středisko Vysokých Tater. Dominantní hotel FIS připomíná,
že Štrbské Pleso bylo dějištěm Mistrovství světa v klasických lyžařských disciplínách v roce 1970, kde v závodě
sdruženém zvítězil Čech Ladislav Rygl a Jiří Raška byl stříbrný ve skoku na velkém můstku. Při příležitosti Mistrovství
světa v lyžování 1970 bylo přestavěno i zdejší nádraží do dnešní podoby. Není divu, že se areál na Štrbském Plese
pyšní parádními strojově upravenými běžeckými stopami nesoucími certifikát slovenského lyžiarského zväzu (SLZ)
a nabízí dostačující počet běžeckých tratí. Pro sjezdaře je zde k dispozici pohodový skiareál disponující 9 kilometrů
lehčích a středně obtížných sjezdovek. Díky vysoké nadmořské výšce je o kvalitní přírodní sníh postaráno,
100% umělé zasněžování je zde však i tak samozřejmostí.
VEĽKÁ RAČA OŠČADNICA - BESKYDSKÉ SJEZDOVKY NADPRŮMĚRNÝCH PARAMETRŮ
Středisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica se nachází blízko českých hranic, jen 23 km od Mostů u Jablunkova.
Ještě blíže je však odtud Polsko. Skiareál leží u obce Oščadnica v Kysuckých Beskydech. Jeho severozápadní svahy
nabízejí (na beskydské poměry) sjezdovky nadprůměrných parametrů, jež jsou navíc plně obslouženy lanovkami dvěma 4sedačkami, a dokonce jedním, v našich končinách málo vídaným, telemixem. Areál je rozčleněn do tří
propojených lokalit - mezi rodinami nejoblíbenější a nejmírnější je Dedovka, o poznání méně frekventovaná je
sportovnější Marguška a nejvzdálenější, zato však nejmoderněji vybavené, jsou Lalíky. Veľká Rača je stále velmi
oblíbeným víkendovým cílem, i z důvodu blízkosti ostravské aglomerace, ve všedních dnech je zde o poznání klidněji.
PAPRADNO - POHRANIČNÍ STŘEDISKO POD VRCHOLEM JAVORNÍKŮ
Lyžařské středisko Ski Podjavorník leží v Trenčínském kraji na dohled moravských hranic 9 km od obce Papradno
pod nejvyšším vrcholem Javorníků - Velkým Javorníkem (1 071 m n. m.) v krásné přírodě Chráněné krajinné
oblasti Kysuce - Javorníky. V zimě skýtá velmi příznivé přírodní sněhové podmínky pro sjezdové lyžování, lyžaři
i snowboardisté zde ocení denně upravované lyžařské svahy a snowboard park. Středem skiareálu vede hlavní
900 m dlouhá sjezdovka, od které se odpojují a poté opět spojují dvě kratší sjezdovky. Lehká a střední obtížnost pist
je nespornou výhodou pro rodiny s dětmi. Středisko nabízí také oblíbené večerní lyžování, běžkaře potěší pravidelně
udržované trasy napojující se na hřebenovou trasu Bumbálka - Portáš - Kohútka podél hranice s Českou republikou.

SLOVENSKO

velmi dobrý poměr kvality a cen
absence jazykové bariéry
■ rodinná atmosféra a pohostinnost místních
■ vynikající dostupnost z ČR
■
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81 %

3
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1x

5x

11 km

3
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TYPY SKIPASŮ

1 WELLNESS HOTEL CHOPOK ★★★★

3 CHALETY JASNÁ ★★★★

6 HOTEL BYSTRINA ★★★

2 HOTEL GRAND JASNÁ ★★★★

4 HOTEL BEŠEŇOVÁ ★★★

5 HOTEL VILLAGE TATRALANDIA ♣♣♣

SKIBUS
kyvadlová bezplatná přeprava mezi Aquaparkem
Tatralandia, Liptovským Mikulášem, Demänovskou
Dolinou a nástupními místy skiareálu Jasná / Chopok

JASNÁ

km

Liptovský Mikuláš

14 km

Liptovský Mikuláš / dálnice

13 km
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■

Jasná / Chopok
platí pro všechna přepravní zařízení ve skimapě
a dále také ve Vysokých Tatrách ve střediscích
Štrbské Pleso, Tatranská Lomnica a Starý
Smokovec (Jakubkova lúka); skipas je možno
využít i v aquaparcích Tatralandia a Bešeňová
(celodenní vstup, za 1 den je možné použít
skipas jen v 1 lyžařském středisku, nebo
v 1 aquaparku)

JASNÁ - CHOPOK

2
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JASNÁ - CHOPOK

VÝHODY:
Ý
:
jednoznačně nejlepší slovenské lyžařské středisko aneb první volba každého zájemce o kvalitní lyžování
u našich východních sousedů
■ celkem 45,6 kilometrů špičkových sjezdovek s výtečnými sněhovými podmínkami zpravidla až
do pozdních jarních měsíců
■ vysoká nadmořská výška horních částí sjezdovek a rozsáhlý systém umělého zasněžování v níže
položených pasážích areálu dostatečnou zárukou bílé nadílky
■ upravené sjezdovky všech úrovní, převažující středně těžké tratě doplněné dostatkem sjezdovek
začátečnických i náročných, kterým vládne boulovatá černá pista „Spravodlivá“ pod Lukovou
■ od sezóny 2012/13 severní a jižní strana Chopku propojeny moderními lanovkami
■ díky každoročním rozsáhlým investicím region zimních sportů proslavený nejen na Slovensku, ale i v Evropě
■ vybudováním nových vodních nádrží v lokalitě Zadná voda zvýšení kapacity zasněžování na severní straně
Chopku o téměř 70 %
■ několik vyznačených freeridových zón pod vrcholem Chopku a v Derešskom kotli
■ nové propojení severní a jižní části areálu novou lanovkou přes vrchol Chopku umožňující i zajímavé skitoury
■ atraktivní večerní noční lyžování na modré sjezdovce Biela Púť
■ jeden z nejlepších slovenských snowparků s 12 překážkami, skoky a výtečnou snowboardovou školou
■ první středisko v Československu poctěné již v roce 1979 pořadatelstvím Světového poháru v alpském
lyžování, slalom a obří slalom žen se zde konal i v březnu 2021
■ značná lůžková kapacita oblasti umožňující ubytování i velkých skupin pohromadě
■ pro milovníky běžeckého lyžování nový okruh s délkou 3 km v lokalitě Zadné vody ve výšce nad 1 200 m n. m.
■ několik nových a velmi dobře vybavených hotelů doplněných tradičními ekonomickými variantami nižších
kategorií, vše zpravidla přímo u sjezdovek
■ ohromné lákadlo v podobě Tatralandie u Liptovského Mikuláše, největšího středoevropského aquaparku
s celoročním provozem díky termálním pramenům
■ příjemná blízkost kulturní, jazyková i kilometrická pro lyžaře z ČR
■ výrazné zprofesionálnění všech služeb v několika posledních letech

JASNÁ - CHOPOK

■
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Plzeň, Praha, Brno, Uherské Hradiště
České Budějovice, Pelhřimov, Brno, Uherské Hradiště
Bratislava, Trnava
a dále
Trenčín, Žilina, dálniční sjezd Liptovský Mikuláš,
Demänovská Dolina, Jasná

Praha 500 km ● Brno 300 km
Bratislava 300 km

NEVÝHODY:
při nižší sněhové pokrývce nepříjemně vyfoukané pasáže v horních partiích areálu
ve špičkových termínech častá přeplněnost skiareálu a tvořící se fronty
■ chybějící nabídka ubytování ve střední cenové hladině
■ na slovenské poměry poměrně vysoké ceny většiny služeb a skipasů
■
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

€

WELLNESS HOTEL ★★★★

CHOPOK

od 1.390 Kč
os. / noc

poloha: Demänovská dolina, skiareál Jasná (Chopok - sever) - 4,9 km, termální aquapark Tatralandia 11 km, termály Bešeňová - 20 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV sat., restaurace s krbem, bar, venkovní bar s terasou,
★ ★ ★ vinotéka, místnost vyhrazená pro kuřáky, společenská místnost s projekční technikou, seminární
místnost, dětský koutek, miniklub, hlídací služba* dětí, až 6x týdně animační programy, uvítací přípitek
(nealkoholický) a dárek pro děti při příjezdu, internet point / wi-fi připojení k internetu, Playstation*,
úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, 3x výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový
BB+
skibus, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: 1. wellness centrum Plesnivec pro rodiny s dětmi - bazén 15 x 7 m s lehátky, vířivka,
venkovní vířivka, saunový svět - 5x sauna (finská, bio, aromatická), pára, venkovní ochlazovací bazén,
ZDARMA
tepidárium, infrakabina, masážní sprchy; 2. wellness centrum Praslička pouze pro dospělé (vstup
od 16 let) - bazén 20 x 8 m s lehátky, vířivka, saunový svět - 5x sauna (finská, bio, aromatická), pára, vnitřní
ochlazovací bazén, tepidárium, infrakabina, masážní sprchy, masáže*, nadstandardně vybavená posilovna 84 m² ,
7x bowlingová dráha, 4x biliár, 2x stolní tenis, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů, čestvých ovocných a zeleninových
šťáv a výběru pro celiaky
■ odpolední svačina - v období 21.12. - 05.03. a 14.04. - 18.04.
popis pokojů: ■ Standard 2+2 typ A - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou
osobu či 2 děti do nedovršených 12 let, sociální zařízení s vanou, francouzké okno
■ Standard 2+2 typ B - 35 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu či 2 děti
do nedovršených 12 let, sociální zařízení s vanou, balkon
■ Standard 3+2 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí, 1 samostatným lůžkem a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou
osobu či 2 děti do nedovršených 12 let, sociální zařízení s vanou, balkon
■ Standard 4+2 - 46 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu či 2 děti
do nedovršených 12 let, pokoj se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), balkon
■ Standard 5+2 - 47 m² - pokoj s manželskou postelí, 1 samostatným lůžkem a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou
osobu či 2 děti do nedovršených 12 let, pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, rychlovarná konvice, čajový
a kávový servis, osušky a župany do wellness

OBSAH
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JASNÁ - CHOPOK

Nízké Tatry

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ jedinečný wellness hotel s atraktivní polohou v Demänovské dolině ■ hotelový
skibus do střediska Jasná (Chopok - sever) ■ prostorné a kvalitně zařízené pokoje uspokojivší požadavky
i nejnáročnějších klientů ■ široká nabídka relaxačních služeb včetně dvou wellness center, každé se
saunovým světem s plaveckým bazénem ■ nejlepší hotel pro rodiny s dětmi na Slovensku - dětem přizpůsobeno
jedno ze 2 wellness center, dětské menu, židličky, župany, postýlky a přebalovací pulty samozřejmostí ■ krátký dojezd
do termálních pramenů v aquaparku Tatralandia nebo Bešeňová ■ vyšší cenová úroveň, která však plně odpovídá
předkládané nabídce a službám
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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4,9 km
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2

€
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JASNÁ - CHOPOK
HOTEL ★★★★

GRAND JASNÁ

Nízké Tatry
od 1.200 Kč
os. / noc

poloha: Jasná, centrum - 100 m, skiareál Jasná - 30 m, skiareál Štrbské Pleso - 59 km, skiareál
Tatranská Lomnica - 81 km, ski/aquabus - 50 m, Tatralandia / termální aquapark - 19 km, Bešeňová /
termální aquapark - 30 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, bar v rámci wellness centra, seminární místnost,
2x kongresový sál až pro 350 osob s projekční technikou, sluneční terasa s posezením, dětský koutek,
animační programy, wi-fi připojení k internetu, videohry*, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot,
místnost pro úschovu zavazadel, 2x výtah, vyhrazené parkoviště, veřejné parkování v blízkosti, půjčovna
BB
lyžařského vybavení, lyžařská škola, obchod se sportovními potřebami (v provozu jen v hlavní sezóně)
sport a relaxace: bazén# 12 x 6 m s masážními tryskami, 2x venkovní vířivka# až pro 6 osob, finská
sauna#, 2x venkovní finská sauna#, aroma sauna#, pára# se solí, infrakabina#, hydromasážní sprcha#,
ZDARMA
relaxační koutek# s lehátky, masáže*, kosmetické služby*, biliár*, stolní fotbal*, stolní hokej*; služby
označené # mohou využívat děti do 12 let jen v doprovodu dospělé osoby a jen do 19.00 hod.; v rámci relaxačního
centra jsou zdarma nabízeny též ručníky a prostěradla
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře (za příplatek) - servírované menu s výběrem ze 3 až 4 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; 25.12. - 09.01. je večeře již v ceně pobytu, v ostatních termínech za fakultativní příplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou, soc. zařízení
■ Deluxe 2/3 balkon - zrekonstruovaný pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou,
sociální zařízení, balkon; některé pokoje je možné vzájemně propojit
■ Suite 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení
■ Suite Deluxe 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení; nově zrekonstruovaný pokoj
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, župany a pantofle do wellness
(jen u pokojů Deluxe 2/3 balkon a Suite Deluxe 2/3/4)
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výhody a nevýhody: ■ Ski in & Ski out hotel s výbornou polohou u sjezdovky a dolní stanice kabinové lanovky
střediska Jasná - Chopok sever ■ pokoje Deluxe po nedávné renovaci v moderním horském stylu ■ v CK lze
výhodně přiobjednat skipas Jasná platný také ve Vysokých Tatrách (Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica)
a termálních aquaparcích Tatralandia a Bešeňová ■ dobrá dojezdová vzdálenost k aquaparku Tatralandia
a termálnímu parku Bešeňová s možností využití ski/aquabusu zdarma ■ rozsáhlé vnitřní i venkovní wellness
zázemí již v základní ceně ■ vzhledem k poloze častá vyprodanost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 4 nocí

sl
e

6 %vy až

JASNÁ - CHOPOK

30 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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€

CHALETY ★★★★

od 760 Kč

JASNÁ

os. / noc

upřesnění: chalety jsou situovány u lanovky Jasná - Záhradky (trilo 4/5/6) nebo v Jasná - Centrum
(bilo 2 a trilo 4/5); v každém chaletu v lokalitě Záhradky jsou obvykle 2 apartmány trilo stejné kategorie
a privátní wellness; v každém chaletu v lokalitě Centrum je obvykle 6 apartmánů (bilo 2 a trilo 4/5)
poloha:
Jasná - Záhradky, resp. Jasná - Centrum (Otupné), skiareál Jasná - Záhradky - do 50 m,
★★
resp. Jasná - Centrum (Otupné) - do 200 m, skiareál Štrbské Pleso - 60 km, skiareál Tatranská Lomnica 82 km, Tatralandia / termální aquapark - 18 km, Bešeňová / termální aquapark - 29 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, sluneční terasa s posezením, hlídací služba* dětí, wi-fi připojení
BS
k internetu, úschovna lyží, vyhrazená parkovací stání, služby hotelové prádelny*, donáška* ovocného
či masového fondue, pizza, barbecue set, privátní transport* na letiště či k aquaparkům Tatralandia
či Bešeňová, případně bezplatný transport na večeře do nedalekého Hotelu Pošta
ZDARMA
sport a relaxace: finská sauna*, ledová sprcha*, relaxační koutek* s lehátky (jen u typologie trilo 4/5/6
Záhradky), masáže* (na vyžádání; přímo na apartmánu)
stravování: ■ snídaně (za příplatek) - servírované přímo do apartmánů včetně nápojů
popis apartmánů: ■ trilo 4/5/6 Záhradky - 1. podlaží apartmánu: obývací pokoj s krbem, kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu či 2 děti do nedovršených 15 let, předsíň, šatna, sociální zařízení
(některé jen s WC); 2. podlaží apartmánu: 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení, balkon
■ bilo 2 Centrum - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, terasa
■ trilo 4/5 Centrum - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 2x sociální zařízení se sprchou či vanou (vstup z ložnice),
balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
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Nízké Tatry

do 200 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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výhody a nevýhody: ■ moderně zařízené a velmi dobře vybavené apartmány ve francouzském horském
stylu situované bezprostředně u nástupní stanice lanovky Jasná - Záhradky (B1), nebo u lanovky Grand Jet
Brhliská - A3 (bilo 2 a trilo 4/5) ■ ideální poloha u severních svahů střediska Jasná - Chopok sever ■ v CK lze
výhodně přiobjednat skipas Gopass Jasná - platný také ve Vysokých Tatrách (lyžařská střediska Štrbské Pleso
a Tatranská Lomnica) a termálních aquaparcích Tatralandia a Bešeňová* ■ široká nabídka doplňkových služeb pro
maximální komfort ■ typologie 4/5/6 je Ski in & Ski out v klidném prostředí méně rušných Záhradek ■ apartmány
bilo 2 a trilo 4/5 jsou novější, ve větších chaletech bez wellness centra a do 200 m od sjezdovky ■ absence bazénu
a častá vyprodanost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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€
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4

JASNÁ - CHOPOK
HOTEL ★★★

BEŠEŇOVÁ

Nízké Tatry
od 1.440 Kč
os. / noc

upřesnění: ubytování se nachází přímo v areálu termálního parku Bešeňová; recepce je společná s
vedlejším Hotelem Galeria Thermal 4*
poloha: Bešeňová, centrum - 1 km, skiareál Jasná - 27 km, skibus - 0 m (s přímým napojením do Jasné),
★ ★ ★ skiareál Malinô Brdo - 15 km, Tatralandia / termální aquapark - 18 km, skiareál Kubínska hoľa - 35 km,
skiareál Donovaly - 36 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, 3x konferenční
místnost s celkovou kapacitou až 270 míst, nepravidelné animační programy, wi-fi připojení k internetu,
BB
hotelový trezor, vyhrazené parkoviště, minimarket
sport a relaxace: denně neomezený multivstup do vodního parku Bešeňová a 3-hodinový vstup do
saunového světa Harmónia
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a rozkládacím křeslem na lůžko
pro 1 dítě do nedovršených 12 let, sociální zařízení; některé pokoje jsou situovány v podkroví
■ Studio 2 - pokoj s malým kuchyňským koutem a manželskou postelí, sociální zařízení; některá studia jsou
situována v podkroví
■ Mono 2/3/4 - pokoj se zpravidla manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, malá samostatná
kuchyňka, sociální zařízení; výhled na aquapark
■ Suite 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s malým kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, malá lednice, osušky do vodního parku
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výhody a nevýhody: ■ v ceně denně multivstup do termálního vodního parku Bešeňová a saunového světa
Harmónia ■ expresní (dálniční) skibus zdarma do střediska Jasná ■ v okolí další lyžařská střediska Malinô Brdo,
Donovaly, Kubínska hoľa s dobrým dojezdem autem ■ kvalitní hotel v areálu oblíbeného termálního aquaparku
■ moderní a dobře vybavené pokoje ideální nejen pro rodiny s dětmi ■ zdarma dítě do 6 let jen bez nároku na lůžko
■ větší vzdálenost od lyžařského areálu Jasná
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci

sl
e

6 %vy až

JASNÁ - CHOPOK

15 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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€

HOTEL ★★★

BYSTRINA

od 960 Kč
os. / noc

poloha: Demänovská dolina, skiareál Jasná - 6,6 km, skiareál Štrbské pleso - 50 km, Aquapark
Tatralandia - 10 km, Thermal Park Liptovský Ján - 14 km, Thermal Park Bešeňová - 22 km, Hotel
Pol’ovník - 120 m
vybavenost a služby: recepce (jen v hlavní sezóně), restaurace Koliba Bystrina (součást komplexu), bar,
★★
TV místnost, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, videohry, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských
bot, místnost pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště; v Hotelu Pol'ovník též recepce / lobby s krbem
(jen ve vedlejší sezóně)
BS
sport a relaxace: masáže*, zdravotní kúry*, posilovací koutek*, biliár*; wellness centrum# (ochlazovací
bazén, vířivka, finská a bylinková sauna, pára, termárium, infrakabina, ledová lázeň, relaxační koutek
s vyhřívanými lůžky, Kneippův chodník); služby označené # nemohou využívat děti do 15 let
ZDARMA
stravování: ■ snídaně (za příplatek) - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů (při nízkém počtu
klientů výběr z menu)
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a 1 dalším samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Suite 5 - přízemí: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj, předsíň, sociální zařízení (vstup z ložnice), balkon;
druhé patro (podkroví): velká ložnice se 3 samostatnými lůžky
■ Suite 6 - přízemí: ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj, předsíň, sociální zařízení (vstup z ložnice), balkon;
druhé patro (podkroví): velká ložnice se 4 samostatnými lůžky
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, zpravidla wi-fi připojení k internetu, zpravidla nápojová lednička, župany
výhody a nevýhody: ■ příjemná atmosféra menšího rodinného hotelu s wellness ■ jen pár minut jizdy autem /
skibusem od skiareálu Jasná - Chopok sever ■ klidná poloha mimo hlavní silnici ■ výhodná cenová politika
a dětské slevy ■ v dosahu termální aquaparky Tatralandia a Bešeňová ■ snídaně a wellness jen za poplatek
hrazený v místě v €

OBSAH

5

4

JASNÁ - CHOPOK

Nízké Tatry

6,6 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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JASNÁ - CHOPOK

sl
e

6 %vy až

délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
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6

€

OBSAH

4

JASNÁ - CHOPOK
HOLIDAY VILLAGE ♣♣♣

TATRALANDIA

Nízké Tatry
od 790 Kč
os. / noc

upřesnění: ubytování se nachází přímo u komplexu Aquaparku Tatralandia
poloha: Liptovský Mikuláš, centrum - 4 km, skiareál Jasná - 17 km, skibus - 50 m, Bešeňová / termální
aquapark - 18 km
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu, stylová restaurace s terasou, bar,
hotelové kino, kongresový sál až pro 400 osob s projekční technikou, sluneční terasa s posezením,
zahrada s dětským hřištěm, dětský koutek, hotelový trezor, vyhrazená parkovací stání
sport a relaxace: bowlingová dráha*, golfový simulátor*, biliár*, vstup do Aquaparku Tatralandia
BB
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře (za příplatek) - bufet, nebo servírované menu s výběrem ze 3 až 4 hlavních jídel s přílohou,
ZDARMA salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; v období 03.01. - 09.01. je večeře již v ceně
pobytu, v ostatních termínech za fakultativní příplatek
popis apartmánů: ■ bungalov 3/4 - 1 ložnice s manželskou postelí a případně 1 samostatným lůžkem, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, vstupní místnost, sociální zařízení
■ bungalov 4/5 - 1. podlaží bungalovu: obývací pokoj s kuchyňským koutem a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu, malá předsíň, sociální zařízení, balkon či terasa; 2. podlaží bungalovu: 1 ložnice s manželskou postelí
a 2 samostatnými lůžky
■ bungalov 7/8 - 1. podlaží bungalovu: obývací pokoj s kuchyňským koutem, zpravidla krbem a případně
rozkládacím gaučem pro 1 osobu, vstupní místnost, sociální zařízení, balkon; 2. podlaží bungalovu: 1 ložnice
s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 4 samostatnými lůžky
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, fén (na vyžádání), mikrovlnka, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ denně bezplatný neomezený vstup do termálního aquaparku Tatralandia ■ vyhledávaná
kombinace rekreace v termálech a lyžování v nedalekých Nízkých, Západních i Vysokých Tatrách ■ zdarma
skibus Tatralandia - Jasná ■ moderní a vkusně vybavené apartmány zasazené do prostředí parku
a tematických osad - skautské, indiánské, rybářské, westernové, řemeslné či liptovské ■ možnost pobytu
s polopenzí ■ delší vzdálenost od centra a lyžařského areálu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 4 nocí
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17 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

Vysoké Tatry

TATRANSKÁ LOMNICA
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TATRANSKÁ LOMNICA
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TYPY SKIPASŮ
■

Tatranská Lomnica / Starý Smokovec /
Štrbské Pleso
platí pro všechna přepravní zařízení ve
skiareálech Tatranská Lomnica, Starý Smokovec
(Jakubková lúka) a Štrbské Pleso

TATRANSKÁ LOMNICA

km

Starý Smokovec

7 km

Poprad

18 km

Štrbské Pleso

22 km

dálniční sjezd Vysoké Tatry

15 km

1

GRANDHOTEL PRAHA ★★★★

4

KOLIBA KAMZÍK ♣♣♣

2

REZIDENCE KUKUČKA ★★★★

5

RESORT BEATRICE ♣♣♣

3

VILA OLÍVIA ★★★★

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

SKIBUS
linka 2
Tatranské Zruby ➔ Nový Smokovec ➔
Starý Smokovec ➔ Horný Smokovec ➔
Tatranská Lesná ➔ Tatranská Lomnica
linka 3
AquaCity Poprad ➔ Veľký Slavkov ➔
Nová Lesná ➔ Pod lesom ➔ Tatranská Lomnica

Plzeň, Praha, Brno, Uherské Hradiště
České Budějovice, Pelhřimov, Brno, Uherské Hradiště
Bratislava, Trnava
a dále
Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, dálniční sjezd Vysoké
Tatry, Starý Smokovec, Tatranská Lomnica

Praha 550 km ● Brno 350 km
Bratislava 350 km

linka 4
AquaCity Poprad ➔ Veľká Lomnica ➔
Stará Lesná ➔ Tatranská Lomnica
okružní linka 5
AquaCity Poprad ➔ Starý Smokovec ➔
Tatranská Lomnica ➔ Stará Lesná ➔
Veľká Lomnica ➔ AquaCity Poprad
linka 6
Tatranská Lomnica ➔ Tatranské Matliare

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

NEVÝHODY::
z Lomnického štítu nevedou žádné sjezdovky aneb lanovkou nahoru na rozhled a zase zpět dolů
relativně vyšší ceny jako návrat spíše k honosné tradici uherské a prvorepublikové
■ řada ubytovacích zařízení z dob, kdy byla Tatranská Lomnica hlavním centrem odborářské rekreace
na Slovensku
■ nižší úhrnný počet kilometrů sjezdovek
■
■

OBSAH

již přes 100 let cestovním ruchem proslulá Tatranská Lomnica - klidné lázeňské městečko se starými
luxusními hotely
■ Tatranská Lomnica jako místní část města Vysoké Tatry v nadmořské výšce 850 metrů na úpatí Lomnického
štítu, na který odtud vede lanovka
■ slavná astronomická observatoř na Skalnatém plese
■ Tatranská Lomnica sídlem správy Tatranského národního parku, zde též muzeum tohoto parku
■ známá jednokolejná úzkorozchodná tatranská elektrická železnice vedoucí sem již od roku 1908 ze Starého
Smokovce
■ zotavovna Morava (1931) od respektovaného architekta Bohuslava Fuchse kulisou slavného filmu
budovatelské éry Anděl na horách
■ lyžařské středisko Tatranská Lomnica s 12 km krásných sjezdovek a 8 moderními přepravními
zařízeními v nadmořské výšce 888 až 2 196 m
■ nejvýše položené lyžařské středisko na Slovensku, 6,5 km dlouhý sjezd do údolí do Tatranské Lomnice
■ rodiny, děti a začátečníci vítáni v Maxilandu (ohrazená aréna s bezpečným lyžováním a profesionální
výukou dětí) a na lehkých sjezdovkách
■ zážitkem jízda lanovkou na Lomnický štít, druhou nejvyšší horu Slovenska (2 632 metrů) - z okraje
lázeňského městečka vyráží kabinková lanovka do mezistanice Štart a odtud na Skalnaté pleso
■ doslova kultovní sjezdovka z Lomnického sedla, s jižní orientací a „černým“ sklonem, jež se otevírá
až v druhé polovině zimy a až k jaru mívá optimální sněhové podmínky
■ atmosféra první republiky, kde relativně omezené lyžařské možnosti kompenzují bohaté aktivity aprés-ski třeba 2,5kilometrová sáňkařská dráha ve Starém Smokovci, nebo přenocování a snídaně za úsvitu
na Lomnickém štítě
■ skipas platný nejen v lyžařských areálech Tatranská Lomnica, ale i Starý Smokovec - Jakubková lúka
a Štrbské Pleso
■ koho odrazuje daleká cesta, může využít autovlaku z Prahy do Popradu, nebo třeba i dojet vlakem až na místo
■ pohodlná dostupnost z dálničního sjezdu u Popradu, jen 15 km
■

TATRANSKÁ LOMNICA

VÝ
VÝHODY:
:
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TATRANSKÁ LOMNICA
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TATRANSKÁ LOMNICA
GRANDHOTEL ★★★★

PRAHA

Vysoké Tatry
od 1.510 Kč
os. / noc

poloha: Tatranská Lomnica, centrum - 600 m, skiareál Tatranská Lomnica - 1 km, skiareál Štrbské
Pleso - 23 km, lanová dráha na Lomnický štít - 1 km, autobusová a vlaková zastávka - 900 m, Starý
Smokovec (pozemní lanovka na Hrebienok) - 7 km, Bachledka / stezka korunami stromů - 17 km, Vrbov /
★ ★ ★ termály - 18 km, AquaCity Poprad / termální aquapark - 18 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, stylová restaurace, bar, bar v rámci wellness centra, historická
společenská místnost pro 100 osob pro taneční zábavy a koncerty, hudební večery (pátky a soboty),
seminární místnost až pro 8 osob, kongresový sál až pro 250 osob s projekční technikou a wi-fi připojením
BB
k internetu, sluneční terasa s posezením, zahrada, dětský koutek, animační programy (pouze ve vybraných
termínech), wi-fi připojení k internetu, samostatná úschovna lyží s vyhříváním lyžařských bot, místnost pro
úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový skibus, služby hotelové prádelny*
ZDARMA
sport a relaxace: bazén 10 x 5 m s lehátky, venkovní vyhřívaný bazén 9 x 4 m s lehátky, venkovní vířivka
až pro 8 osob, finská sauna, venkovní finská sauna, pára, termárium, infrakabina, hydromasážní sprcha, masáže*,
lázeňské kúry*, posilovací koutek
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře (povinný příplatek 23.12. - 09.01.) - servírované menu s výběrem ze 3 až 4 hlavních jídel s přílohou,
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; v období 23.12. - 09.01. je večeře za povinný příplatek,
v ostatních termínech za fakultativní příplatek
popis pokojů: ■ Classic / Modern 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky (u pokoje Modern jen
manželská postel) a případně 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení; bez garance výhledu na T. Lomnici; pokoj Modern
s moderním barevným vybavením
■ Classic 2/3/4 s výhledem - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 či 2 přistýlkami,
sociální zařízení; garance výhledu na Tatranskou Lomnici a Podtatranskou kotlinu
■ Suite Classic 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s případnou
1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Suite Modern 2/3/4 - větší ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, větší obývací pokoj z 50 %
s krbem a případnou 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, kávový a čajový set, župany do wellness

82

výhody a nevýhody: ■ historický hotel v secesním stylu z počátku 20. století s nadstandardně vybaveným
wellness centrem v ceně pobytu ■ hotelový skibus k nedalekým lanovkám ■ Grand Mountain SPA - kombinace
léčebných účinků tatranské přírody a tradičních tatranských lázeňských procedur ■ poloha v klidné části Tatranské
Lomnice s výhledy na podtatranskou kotlinu nebo tatranský masiv ■ hotel vyhrál ocenění „Nejlepší historický
SPA hotel v Evropě“ ■ hotelová restaurace je vyhledávaná pro nevšední kulinářské zážitky s důrazem na kvalitu
domácích surovin - možnost dokoupení večeří ■ již nepěší vzdálenost od lyžařského areálu kompenzována skibusem
■ vyšší cenová hladina, která však plně odpovídá předkládané kvalitě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 nocí
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TATRANSKÁ LOMNICA
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€

RESIDENCE ★★★★

KUKUČKA

od 1.110 Kč
os. / noc

OBSAH
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4

TATRANSKÁ LOMNICA

Vysoké Tatry

upřesnění: residence se skládá z hlavní budovy s recepcí, restaurací a dalších 3 apartmánových domů
vzdálených do 50 m od hlavní budovy; typologie bilo 4/5/6 typ A se nachází v hlavní budově, ostatní
typologie jsou bez rozlišení v ostatních apartmánových domech
poloha:
Tatranská Lomnica, centrum - 400 m, skiareál Tatranská Lomnica - 400 m, skiareál Jakúbkova
★★
Lúka (Starý Smokovec) - 6 km, skiareál Bachledka a též stezka korunami stromů - 16 km, skiareál
Štrbské Pleso - 22 km, termální aquapark AquaCity - 16,5 km, Vrbov / termály - 18 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, jídelna pro snídaně, bar, společenská místnost,
BB
seminární místnost s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, zimní zahrada, dětský koutek,
wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
vyhrazené parkoviště, garáže*, služby hotelové prádelny*
ZDARMA
sport a relaxace: 4x finská sauna*, 2x pára*, infrakabina*, 4x relaxační koutek s lehátky, Kneippův
chodník*, masáže*, posilovna
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů; v případě nižšího počtu klientů je snídaně
servírována
■ večeře (za příplatek) - formou servírovaného menu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 22 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
se sprchou či vanou, zřídka balkon
■ bilo 2/3/4 typ A - 40 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem s varnou deskou,
elektrickou troubou a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (některé s elektrickým krbem), sociální zařízení se sprchou
či vanou; pokoje jsou situovány v hlavní budově
■ bilo 2/3/4 typ B - 40 až 48 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem s varnou
deskou a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ trilo 4/5/6 - 76 m² - 2 ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, kávovar, rychlovarná konvice,
župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ residence v tradičním vysokotatranském stylu jen pár kroků od lanových drah
a svahů skiareálu Tatranská Lomnica ■ žádané, moderně zařízené apartmány se snídaní ■ zdarma 1 dítě
do nedovršených 6 let na přistýlce ■ každý apartmánový dům s vlastním wellness centrem se saunou ■ v okolí
další skiareály se společným skipasem (Štrbské Pleso, Starý Smokovec) ■ oblíbené termály Vrbov a termální
aquapark Aquacity Poprad v dobré dojezdové vzdálenosti ■ absence bazénu a vstup do wellness centra jen
za poplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 do 5 nocí

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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TATRANSKÁ LOMNICA

sl
e

6 %vy až

400 m

83

3

€

OBSAH

4

TATRANSKÁ LOMNICA
VILA ★★★★

Vysoké Tatry
od 890 Kč

OLÍVIA

os. / noc

poloha: Starý Smokovec, centrum - 500 m, skiareál Jabukova lúka - 200 m, lanovka na Hrebienok 450 m, skiareál Tatranská Lomnica - 6,5 km, skiareál Štrbské Pleso - 17 km, skiareál Bachledka a též
stezka korunami stromů - 21,5 km, zastávka TEŽ (Nový Smokovec) - 400 m, AquaCity Poprad (termální
aquapark) - 14,5 km, Vrbov / termály - 22 km
NE
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace a bar s terasou, wi-fi připojení k internetu, místnost pro
úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů, v případě nižšího počtu hostů
BB
mohou být i servírované
popis apartmánů: ■ bilo 2/3/4 - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, některé apartmány s balkonem
ZDARMA
■ trilo 4/5/6 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, neuzavřené zvýšené patro v rámci obývacího pokoje s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trezor, myčka nádobí, varná deska, kávovar, rychlovarná konvice, pračka se
sušičkou, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ nové apartmány jen pár kroků od modré sjezdovky - Jakubkova lúka ■ poloha v klidné
části Starého Smokovce, přesto nedaleko centra i pozemní lanovky na Hrebienok ■ moderně a designově
zařízené apartmány s vybavenou kuchyní ■ na apartmánovou kapacitu netradičně snídaně v ceně pobytu
■ zdarma 1 dítě do nedovršených 6 let na přistýlce ■ oblíbené termály Vrbov a termální aquapark Aquacity
Poprad v dobré dojezdové vzdálenosti ■ apartmánový dům s menší lůžkovou kapacitou jako záruka klidné dovolené
■ absence wellness centra
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 do 5 nocí
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TATRANSKÁ LOMNICA

200 m
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€

KOLIBA ♣♣♣

od 790 Kč

KAMZÍK

os. / noc

OBSAH

4

4

TATRANSKÁ LOMNICA

Vysoké Tatry

poloha: Starý Smokovec, centrum - 20 m, skiareál Jakubkova Lúka - 800 m, skiareál Tatranská Lomnica 6 km, skiareál Štrbské Pleso - 17 km, skiareál Bachledka a též stezka korunami stromů - 22 km,
autobusová a vlaková zastávka TEŽ - 300 m, lanovka na Hrebienok - 200 m, AquaCity Poprad (termální
aquapark) - 13 km, Vrbov / termály - 21 km
NE
vybavenost a služby: recepce, restaurace s otevřeným krbem / bar / dětský koutek, sluneční terasa
s posezením, wi-fi připojení k internetu, veřejné parkoviště*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
BB
popis apartmánů: ■ studio 2/3/4 - 25 až 30 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení
■ suite 2/3/4 - 35 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
ZDARMA
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení
vybavenost apartmánů: TV, mikrovlnka, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ moderně zařízené apartmány situované v budově vyhlášené restaurace Kamzík
■ ideální lokalita v blízkosti přírody a s veškerým komfortem zázemí historického městečka ■ zdarma 1 dítě
do nedovršených 6 let na přistýlce ■ v dochozí vzdálenosti místní skiareál Jakubkova Lúka, nedaleko Tatranská
Lomnica a Štrbské Pleso ■ pár kroků od centra Starého Smokovce i pozemní lanové dráhy na Hrebienok
■ v krátké dojezdové vzdálenosti četné aquaparky a termály ■ parkování vzhledem k poloze pouze za poplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 do 5 nocí

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA
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TATRANSKÁ LOMNICA

sl
e

6 %vy až

800 m

85

5

€

OBSAH

4

TATRANSKÁ LOMNICA
RESORT ♣♣♣

BEATRICE

Vysoké Tatry
od 690 Kč
os. / noc

upřesnění: resort je tvořen hlavní budovou Beatrice, která je vzdálená 100 a 300 m od dependancí Júlia
a Magnólia; většina níže uvedených služeb se nachází v hlavní budově
poloha: Tatranská Lomnica, skiareál Tatranská Lomnica - 900 m, skiareál Jakúbkova Lúka - 6,5 km,
skiareál Bachledka a též stezka korunami stromů - 15,5 km, skiareál Štrbské Pleso - 22 km, vlaková
★★
stanice (TEŽ) - 300 m, Starý Smokovec (pozemní lanovka na Hrebienok) - 6 km, AquaCity Poprad /
termální aquapark - 17 km, Vrbov / termály - 18 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, jídelna pro snídaně, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu,
BB
vyhrazená parkovací stání
sport a relaxace: privátní finská sauna*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů; v případě nižšího počtu klientů je
ZDARMA
snídaně servírována
popis apartmánů: ■ mono 2/3/4 Júlia - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
■ bilo 2/3/4 Beatrice - 1 ložnice s manželskou postelí (může být i formou mezonetu), obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení zpravidla se sprchou, z 50 % balkon
■ bilo 3/4/5 Magnólia - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s malým
kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň, sociální zařízení
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trouba (jen u typologie bilo 2/3/4 Beatrice), mikrovlnka, rychlovarná konvice,
wi-fi připojení k internetu

86

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

výhody a nevýhody: ■ resort s výhodnou polohou v centru Tatranské Lomnice aneb pár kroků od lanovek,
sjezdovek i tatranské železnice ■ vkusně a moderně zařízené apartmány po nedávné celkové rekonstrukci
■ zdarma 1 dítě do nedovršených 6 let na přistýlce ■ trochu netradičně na apartmánové typologie snídaně již
v ceně pobytu ■ v okolí další skiareály se společným skipasem (Štrbské Pleso, Starý Smokovec) ■ oblíbené
termály Vrbov a termální aquapark Aquacity Poprad v dobré dojezdové vzdálenosti ■ častá vyprodanost
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 do 5 nocí

Vila Magnólia

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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TATRANSKÁ LOMNICA
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Vysoké Tatry

ŠTRBSKÉ PLESO

4

ŠTRBSKÉ PLESO
1.825 m

skinabídka



OBSAH

474 m

komplexně



1.351 m
0
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Vysoké Tatry

3

8,9
km

4

7

8,9 km
os./ hod.

ŠTRBSKÉ PLESO

100 %

88

6.270

1x

1x

26,5 km

2

1

■

TYPY SKIPASŮ

SKIBUS

Štrbské Pleso
platí pro všechna přepravní zařízení ve skiareálu Štrbské Pleso
(viz skimapa) a také ve střediscích Tatranská Lomnica a Starý
Smokovec (Jakubkova lúka)

linka 1
Štrbské Pleso, centrálne parkovisko ➔
lyžiarske stredisko, Areál SNOW ➔ Hotel Patria

1 HOTEL SOLISKO ★★★★
2 HOTEL & BUNGALOVY FIS ★★★/★★

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

tradiční skutečně reprezentativní a zajímavé letovisko Štrbské Pleso jako nejvýše položená obec Vysokých
Tater, idylicky situovaná na stejnojmenném jezeře
■ skiresort Štrbské Pleso na jižním svahu Predného Soliska (2 093 m)
■ sice jen relativně skromný lyžařský areál se sotva 500metrovým převýšením, zato s velmi dlouhou
a sněhově spolehlivou sezónou, s nadmořskou výškou od 1 351 metrů výše
■ díky vysoké nadmořské výšce o kvalitní přírodní sníh postaráno, 100% umělé zasněžování zde však i tak
samozřejmostí
■ původní dlouhá červená trať podél čtyřsedačkové lanovky „Solisko Express“ doplněna o novější sportovní
červenou sjezdovku s terénními vlnami „Furkota“ v horních partiích, s vlastní moderní šestisedačkou
■ na úpatí areálu se nacházející krátký, široký a strmý svah Interski s trojsedačkovou lanovkou „Mostíky“
■ celkem pro lyžování a snowboarding k dispozici 8,9 km pohodových sjezdovek
■ řada lehkých a středně náročných dobře upravených a zasněžených pist
■ snowpark, snowtubing, pro děti a začátečníky v areálu k dispozici cvičné vleky a lehké sjezdovky
■ dominantní hotel FIS připomínající, že Štrbské Pleso bylo dějištěm Mistrovství světa v klasických
lyžařských disciplínách v roce 1970, kde v závodě sdruženém zvítězil Čech Ladislav Rygl
■ oblast zimních sportů Areál SNOW kolem jezera Štrbské pleso velmi oblíbená u běžkařů disponující také
dvěma můstky pro skoky na lyžích
■ parádní strojově upravené běžecké stopy o souhrnné délce 26,5 km
■ horská atmosféra a nádherný výhled z Chaty pod Soliskom, opravdu nezapomenutelné vysokohorské
scenérie
■ koho odrazuje daleká cesta, může využít pohodlného autovlaku z Prahy do Popradu
■ lze přijet i vlakem až na místo, a to jak od Starého Smokovce, tak z hlavní železniční tratě Štrba - Poprad
■

OBSAH

VÝ
VÝHODY:
:

4

ŠTRBSKÉ PLESO

NEVÝHODY::
km

vlek Interski

1,4 km

Štrba

13 km

Starý Smokovec

15 km

Važec / dálnice

15 km

Tatranská Lomnica

22 km

Poprad

28 km

Liptovský Mikuláš

48 km

Plzeň, Praha, Brno, Uherské Hradiště
České Budějovice, Pelhřimov, Brno, Uherské Hradiště
Bratislava, Trnava
a dále
Trenčín, Žilina, Liptovský Mikuláš, dálniční sjezd Važec,
Štrbské Pleso

Praha 530 km ● Brno 330 km
Bratislava 330 km
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Vysoké Tatry nejsou svými sjezdařskými možnostmi příliš vyhlášené
relativně nepříznivý poměr ceny vůči rozsahu zdejší lyžařské „sjezdařské“ nabídky, v podstatě jen dvě sjezdovky
■ lanovky bez krytu poskytujícího ochranu proti vrtochům počasí
■ kapacitně omezené nebo vzdálené parkoviště
■ zatím jen v plánech kabinková lanovka od místního železničního nádraží k areálu léčebního domu Helios
a poté až k areálu FIS, jakož i nové sjezdovky a parkoviště
■
■

ŠTRBSKÉ PLESO

ŠTRBSKÉ PLESO - NÁDRAŽÍ

89

1

€

OBSAH

4

ŠTRBSKÉ PLESO
HOTEL ★★★★

Vysoké Tatry
od 1.600 Kč

SOLISKO

os. / noc

poloha: Štrbské pleso, centrum - 400 m, skiareál Štrbské Pleso - 1,5 km, Starý Smokovec - 16 km,
Hrebienok / sánkařská dráha - 19 km, skiareál Tatranská Lomnica - 22 km, vlakové a autobusové
nádraží - 500 m, Aqua City Poprad / termální aquapark - 30 km, Vrbov / termály - 38 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, společenská místnost, sluneční terasa s posezením,
★★
dětský koutek, hlídací služba* dětí, animační programy (nepravidelně), večerní zábavní programy, nabídka
kurzů* vaření, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, prostor pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené
parkoviště, hotelový skibus, služby hotelové prádelny*
BB
sport a relaxace: vířivka, sauna, pára, infrakabina, ledová lázeň, hydromasážní sprcha, relaxační koutek
s lehátky, Kneippův chodník, masáže*, kosmetické služby*, posilovna s instruktorem*, hodiny jógy*, hodiny
fitness*, stolní fotbal
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ plná penze (za příplatek) - formou servírovaného 4-chodového menu (3-chodový oběd) s výběrem ze 3 hlavních
jídel, napoje za poplatek
■ večeře (za příplatek) - formou servírovaného 4-chodového menu s výběrem ze 3 hlavních jídel, napoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 výhled - 23 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
přistýlkou, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon s výhledem na pleso
■ Standard 2/3 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení
se sprchou či vanou, zřídka balkon
■ Deluxe 2/3 - 38 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou, sociální zařízení zpravidla s vanou
■ Family 4/5 - 46 m² - ložnice s manželskou postelí, ložnice se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení, balkon;
možnost 1 přistýlky
■ Suite 2/3 - 56 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu, minibar, rychlovarná konvice s čajovým
setem, župan
výhody a nevýhody: ■ unikátní poloha přímo na břehu Štrbského plesa s panoramatickými výhledy na štíty
Vysokých Tater ■ skibus k místnímu lyžařskému areálu ■ rodinný hotel v samém srdci hor v nadmořské výšce
1.351 m ■ dítě do nedovršených 12 let na přistýlce za polovinu včetně stravy ■ zdarma k dispozici hotelové
wellness, fitness či dětský koutek ■ výtečná gastronomie v hotelové restauraci s výhledem na pleso ■ možnost
v CK přiobjednat zvýhodněné večerní menu i plnou penzi (oběd+večeře) ■ zdarma parkování u hotelu ■ absence
bazénu ■ zdarma dítě do nedovršených 6 let jen bez lůžka
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí ve vybraných termínech; speciální nabídka
„7 za 6“
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€

HOTEL & BUNGALOVY ★★★/★★

FIS

od 890 Kč
os. / noc

upřesnění: řadové bungalovy se nacházejí do 100 m od hotelové budovy a klienti mohou využívat veškeré
hotelové služby včetně wellness
poloha: Štrbské Pleso, centrum - 1 km, skiareál Štrbské Pleso - 150 m, Starý Smokovec (pozemní
lanovka na Hrebienok) - 17 km, skiareál Tatranská Lomnica - 23 km, pleso - 500 m, AquaCity Poprad /
★★
termální aquapark - 30 km, Vrbov / termály - 38 km, Bachledka / stezka korunami stromů - 39 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, stylová restaurace, bar, kavárna, salónek s krbem a biliárem*,
seminární místnost až pro 15 osob, kongresový sál až pro 80 osob s projekční technikou, sluneční terasa
BB
s posezením, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazená parkovací stání
sport a relaxace: vířivka až pro 6 osob, finská sauna, aromatická sauna, pára, tepidárium, infrakabina,
multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, masáže*, lázeňské kúry*, velká posilovna, tělocvična,
ZDARMA
vnitřní míčová hala (volejbal, basketbal, tenis, minifotbal), biliár*, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - servírované menu s výběrem z až 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; v obdobích od 23.12. do 09.01. a od 18.02. do 13.03. je večeře za povinný příplatek,
v ostatních termínech za fakultativní příplatek
popis pokojů: ■ Economy 2 - 14 m² - pokoj se 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí a případně přistýlkou formou „šuplíku“, sociální zařízení,
zpravidla balkon
■ Bungalov 4 balkon - bungalov se vstupní chodbou, ložnice se zpravidla manželskou postelí, obývací pokoj se
3 samostatnými lůžky a posezením, sociální zařízení se sprchou či vanou; bungalov je jednoduše zařízen starším
retro nábytkem, typ economy **; přestože je k dispozici 5 lůžek, maximální obsaditelnost jsou 4 osoby
■ Bungalov 4 - bungalov se vstupní chodbou, ložnice se zpravidla manželskou postelí, obývací pokoj se
3 samostatnými lůžky a posezením, sociální zařízení se sprchou či vanou; bungalov je jednoduše zařízen starším
retro nábytkem, typ economy **; přestože je k dispozici 5 lůžek, maximální obsaditelnost jsou 4 osoby
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu (jen u pokojů Economy 2 a Standard 2/3), lednice (jen
u pokojů Bungalov)

OBSAH

2

4

ŠTRBSKÉ PLESO

Vysoké Tatry

150 m

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz
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ŠTRBSKÉ PLESO

sl
e

6 %vy až

výhody a nevýhody: ■ výhodná cenová úroveň a kvalitní hotelové služby ■ poloha hotelu v nadmořské výšce
1 346 m pouze 150 m od sjezdovek a naproti bežkařskému areálu Snow ■ nedávno zrenovované pokoje
v hotelové budově ■ levné bungalovy s jednoduchým vybavením pro méně náročnější klientelu vedle hotelu
■ wellness centrum zahrnuto v ceně (3 hod. / den i pro bungalovy) ■ první dog friendy hotel ve Vysokých Tatrách
■ opravdu úctyhodné sportovní zázemí hotelu oceňují nejen nejrůznější sportovní spolky ■ absence bazénu částečně
vyvážena hotelovým wellness centrem
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 nocí
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VEĽKÁ RAČA - OŠČADNICA

Kysucké Beskydy

skinabídka



409 m

komplexně



639 m
1,5
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8,4
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%

%

9

42

49

1

2

16,9

OBSAH

1.048 m

4

VEĽKÁ RAČA - OŠČADNICA

Kysucké Beskydy

km

4

7

9,6 km
os./ hod.

1

2

1 VILLA MALINA ♣♣♣♣

2 PENSION RAMI ♣♣♣

SKIBUS
skibusy ze zastávky Oščadnica Spoločenský dom
do místních částí Dedovka a Lalíky
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9.600

1x

1x

62 km

DEDOVKA

km

Marguška

2,5 km

Oščadnica

4 km

Lalíky

4 km

Čadca

13 km

TYPY SKIPASŮ
■

SNOWPARADISE Veľká Rača Oščadnica
platí pro skiareály Dedovka, Marguška a Lalíky,
tedy pro všechna přepravní zařízení ve skimapě

VEĽKÁ RAČA - OŠČADNICA

57 %

93

4

VEĽKÁ RAČA - OŠČADNICA

VEĽKÁ RAČA - OŠČADNICA

OBSAH

VÝHODY:

94

středisko Snowparadise Veľká Rača Oščadnica blízko českých hranic, jen 23 km od Mostů u Jablunkova
skiareál Veľká Rača ležící uprostřed překrásné přírody nedaleko obce Oščadnica v Kysuckých
Beskydech v nadmořské výšce pohybující mezi 600 a 1 236 m
■ jedno z nejoblíbenějších středisek na Slovensku se skvělými tratěmi všech náročností
■ severozápadní svahy nabízející na beskydské poměry sjezdovky nadprůměrných terénních parametrů
o celkové délce takřka 17 km
■ celkem velmi slušných 15 sjezdovek - 7 modrých, 7 červených a 1 černá
■ vyspělé technické zasněžování, široké profily a pravidelná kvalitní úprava sjezdovek
■ pisty komfortně obslouženy lanovkami - dvěma čtyřsedačkami a dokonce jedním, v našich končinách málo
vídaným, telemixem (kombinace rychlé šestisedačky s kabinkou), vše doplněno dalšími 4 vleky
■ areál rozčleněný do tří propojených lokalit, každá z nich obsluhována jednou lanovkou
■ mezi rodinami nejoblíbenější a nejmírnější Dedovka s populárním večerním lyžováním
■ o poznání méně frekventovaná sportovnější Marguška
■ nejvzdálenější, zato však nejmoderněji vybavené, Lalíky
■ středisko vhodné pro všechny kategorie lyžařů
■ Veľká Rača jako velmi oblíbený víkendový cíl, famózní výhledy do krajiny z jejího vrcholu
■ krom lyžování k dispozici bobová dráha o délce 1 300 m, snowpark, trasy pro běžecké lyžování a pěší
turistiku
■ samozřejmostí půjčovna lyží se skiservisem a lyžařská škola
■ oblíbený Apres Ski bar Dedovka a Panorama bar s prosklenou terasou na vrcholu Margušky
■
■

NEVÝHODY:
■
■

z důvodu blízkosti ostravské aglomerace rušné víkendy, ve všedních dnech o poznání klidněji
slabší infrastruktura a občasná nefunkčnost některých služeb v nejodlehlejší části Lalíky

Plzeň, Praha, Brno, Olomouc, Frýdek-Místek,
Mosty u Jablunkova, Čadca
Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Krásno nad Kysucou
a dále
Oščadnica

Praha 430 km ● Brno 230 km
Bratislava 230 km
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

MALINA

os. / noc

poloha: Oščadnica, centrum - 1,8 km, skiareál Velká Rača (Lalíky) - 4,7 km, skiareál Velká Rača
(Dedovka) - 5,1 km, skibus - 200 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace s krbem / bar, sluneční terasa s posezením, zahrada, wi-fi
připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, prostor pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště,
NE
pračka* a sušička* / možnost žehlení*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře (za příplatek v místě) - servírované menu - polévka či předkrm, hlavní jídlo, nápoje za poplatek
BB
popis pokojů: ■ Deluxe 2/3 - základní popis viz str. 5 - 2x balkon; 3. lůžka formou rozkládacího křesla
na lůžko pro 1 osobu
ZDARMA vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ moderní ubytování v nedávno postavené luxusní vile ■ nadstandardní
vybavení pokojů včetně např. volně stojící vany na pokoji ■ poloha v klidné části kysucké obce s blízkou zastávkou
skibusu ■ četné možnosti polyžařské zábavy a sportovních aktivit v okolí ■ exkluzivní káva a možnost na místě
přiobjednat večerní menu (za příplatek) ■ absence wellness
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí

sl
e

6 %vy až

4,7 km

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

2

Kč

PENSION ♣♣♣

RAMI

od 690 Kč
os. / noc

OBSAH

od 1.290 Kč

poloha: Oščadnica, centrum - 750 m, skiareál Velká Rača (Dedovka) - 4,5 km, skiareál Velká Rača
(Lalíky) - 6,5 km, skibus - 500 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace s krbem / bar / TV sat., společenská místnost, seminární
místnost s projekční technikou, zahrada, dětský koutek s dozorem*, hlídací služba* dětí, wi-fi připojení
★★
k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště, služby
hotelové prádelny*, minimarket
sport a relaxace: sauna*, multifunkční sprcha, masáže*, biliár*
BB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - 3. a 4. lůžka pevná
ZDARMA vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ rodinný pension v klidné části obce s výhodnou cenou ■ výhodné dětské slevy,
dětský koutek i možnost babysittingu ■ prostorné pokoje s možností až 2 přistýlek ■ četné možnosti polyžařské
zábavy a sportovních aktivit v okolí ■ absence bazénu ■ větší vzdálenost k zastávce skibusu a do centra obce
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci
4,5 km
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VEĽKÁ RAČA - OŠČADNICA

VILLA ♣♣♣♣

sl
e

Kč

6 %vy až

1

4
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PODJAVORNÍK

Javorníky

skinabídka
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komplexně
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900 m

4

PODJAVORNÍK

Javorníky

km

3

3

0 km
os./ hod.

0%

1.800

1x

0x

40 km

1

VÝHODY:
lyžařské středisko Ski Podjavorník ležící 9 km od obce Papradno pod nejvyšším vrcholem Javorníků Velkým Javorníkem (1 071 m n. m.) v krásné přírodě Chráněné krajinné oblasti Kysuce - Javorníky
■ v zimě velmi příznivé přírodní sněhové podmínky pro sjezdové lyžování
■ lyžaři i snowboardisté ocení denně upravované lyžařské svahy a snowboard park
■ středem skiareálu vedoucí hlavní 900 metrů dlouhá sjezdovka, od které se odpojují a poté opět spojují dvě
kratší sjezdovky
■ lehká a střední obtížnost pist výhodou pro rodiny s dětmi
■ středisko nabízí také oblíbené večerní lyžování
■ běžkaře potěší pravidelně udržované trasy napojující se na hřebenovou trasu Bumbálka - Portáš Kohútka podél hranice s Českou republikou
■ horský hotel Podjavorník nacházející se uprostřed přírody Javorníků
■ bohatá vybavenost hotelu včetně bazénu s mořskou vodou, vířivkou, saunou, soláriem, posilovnou, masážemi,
bowlingem, biliárem, stolním tenisem a stolním fotbalem
■ příjemné posezení na kryté terase hotelu s výhledem na sjezdovku
■ 4 bezplatná parkoviště s kapacitou až 300 míst a bufet u vleku s možností rezervovat si pizzu přímo
na sjezdovce

NEVÝHODY:
Plzeň, Praha, Brno, Uherské Hradiště
Bratislava, Nové Mesto nad Váhom
a dále
Trenčín, Považská Bystrica, Papradno

Praha 390 km ● Brno 190 km
Bratislava 185 km

absence místního skibusu, nikterak však nepoznamenávající naše klienty ubytované přímo u skiareálu
chybějící umělé zasněžování, „černé“ sjezdovky a celková délka pist pouhé 2 km
■ nemožnost jakéhokoli rozšíření skipasu
■ nutnost dojíždění za některými službami do 25 km vzdálené Považské Bystrice
■ z většiny území ČR ztížená dostupnost kvůli uzavírce nejkratší cesty přes hřeben Javorníků z české obce
Karolinka

TYPY SKIPASŮ
■

Ski Podjavorník
platí pro skiareál Ski Podjavorník

■
■
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SKI PODJAVORNÍK

km

Papradno

9 km

Považská Bystrica / dálnice

25 km

PODJAVORNÍK

■

97

1

€

OBSAH

4

PODJAVORNÍK
HOTEL ★★

PODJAVORNÍK

Javorníky
od 740 Kč
os. / noc

poloha: skiareál Podjavorník - 120 m, skiareál Kohútka (CZ) - 10 km*, skiareál Kasárne Javorníky - 26 km*;
Považská Bystrica - 24 km, bus - 50 m
*v případě nesjízdnosti silnice je vzdálenost o cca 50 km delší
★ ★ ★ vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, vinárna, společenská místnost až pro 100 osob, seminární
místnost až pro 40 osob, sluneční terasa s posezením, venkovní vyhřívaný altán s grilem až pro 40 osob,
dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén* 10 x 3 m se slanou vodou; soukromé wellness* s vířivkou až pro 6 osob,
BS
finskou saunou, mořskou koupelí, tepidáriem, relaxačním koutkem s lehátky a Kneippovým chodníkem;
solárium*, masáže*, posilovna, 2x bowlingová dráha*, biliár*, stolní tenis*, stolní fotbal*, půjčovna
sportovních potřeb (lyže*, boby, kluzáky)
ZDARMA
stravování: ■ snídaně (za příplatek) - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů (případně
servírovaná při malém počtu hostů)
■ polopenze (za příplatek) - snídaně a večeře (formou 2-chodového servírovaného menu)
■ plná penze (za příplatek) - snídaně, oběd a večeře
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon či společná terasa
■ Family 4 - 2 ložnice s manželskou postelí, společná předsíň a sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ horský hotel jen pár kroků od stejnojmenného střediska s nočním lyžováním
a zasněžováním ■ přiznivá cenová úroveň podpořená slevami pro děti ■ klidná poloha uprostřed lesů v pohoří
Javorníky s upravovanými běžeckými trasami ■ privátní wellness zařízení a bazén se slanou vodou se
zvýhodněným vstupem pro ubytované hosty ■ možnost přiobjednat stravování v hotelové restauraci ■ četná zařízení
na trávení volného času včetně 2 bowlingových drah, biliáru či fitness ■ jednodušší vybavení pokojů, přesto však
odpovídající kategorii hotelu ■ větší vzdálenost od dalších skiareálů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
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PODJAVORNÍK

120 m
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SKI OPENING
© Gletscherbahnen Kaprun AG

27. 10. - 31. 10. (resp. 28. 10. - 31. 10.)
13. 11. - 17. 11.
17. 11. - 21. 11.

UŽ V ŘÍJNU!
na ledovci Kitzsteinhorn
TĚŠIT SE MŮŽETE NA

5 990

již od
Kč / os.
4 noci v apartmánu
3 dny skipas

■

první lyžování na ledovci (skipas v ceně)

■

ski test se značkou Lusti

■

setkání a jízdu na svahu se známou osobností

■

další zábavný program

Kompletní nabídka na:
www.nev-dama.cz/akce/kaprun-ski-opening

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

SLOVINSKO

malý zázrak pod Triglavem

3

11

Rogla

12
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★★★
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celkem

7

katalog

vleky

1

str.

komplexně

sedačky

30

náš názor
lyžařsky

kabiny

30

nadmořská
výška v (m)

do

v základním
skipasu

počet přepravních
zařízení

Krvavec

SLOVINSKA

BENEFITY

sjezdovky
v (km)
v samotném
středisku

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

od

Slovinsko zatím stojí poněkud nezaslouženě na okraji
zájmu české lyžařské obce, jež každoročně míří do Alp
za sněhovými radovánkami. Ovšem ani letos nesmí tato
sympatická země chybět v nabídce našeho katalogu.

4

SLOVINSKO

malý zázrak pod Triglavem

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4

kvalitní vysokohorské lyžování
přátelští lidé, příbuzný jazyk
■ mimořádně atraktivní příroda
■ zajímavé ceny, výtečná kuchyně
■ slušná dostupnost při cestě z ČR
■
■

SJEZDAŘSKÁ VELMOC POSTKOMUNISTICKÉHO BLOKU
Slovinsko je se svou dvoumiliónovou populací po Lichtenštejnsku nejmenší alpskou zemí, ale je díky svému
hornatému charakteru největší sjezdařskou velmocí mezi slovanskými státy. Jména slovinských šampiónů jako byli
Bojan Križaj, Jure Franko, Rok Petrovič, Mateja Svetová, Jure Košir či Tina Mazeová, jakož i současných závodníků
Ilky Štuhecové, Štefana Hadalina nebo Žana Kranjece, jsou dobře známa i českým příznivcům lyžování.

KLAGENFURT
AM WÖRTHERSEE

VILLACH

CENY TAKŘKA JAKO DOMA
Zato je však pravou volbou pro ty, kteří si kromě lyžování rádi vychutnají i krásy přírody a historických památek,
či si pochutnají na místních specialitách za ceny, které mohou i po přijetí Eura směle soutěžit s našimi. Nižší cenová
hladina Slovinska obecně budiž dalším neopomenutelným důvodem, proč se do této okouzlující země vypravit.

A
JESENICE

SLO

RADOVLJICA

BLED

ROGLA

KRVAVEC
ŽELEZNIKI

KRANJ

KRVAVEC - DOBŘE UKRYTÝ DIAMANT KAMNICKO-SAVINJSKÝCH ALP
Z nejznámějších slovinských středisek jsme dále i letos do katalogu zvolili to, jež disponuje zřejmě nejzajímavější
a lyžařsky nejvyváženější nabídkou sjezdovek, a to vysoko nad historickým městem Kranj posazený skiareál Krvavec.
Sjezdovky Světového poháru zde sice na rozdíl od známější Kranjske Gory nenajdete, ale po většinu sezóny prašanem
pokryté pisty v podmanivém prostředí uchvátí jak náročnější jezdce, tak i pohodové lyžaře bažící po klidu rodinných
areálů. Na své si přijde každý, snad s výjimkou lyžařských extremistů, kteří vyžadují stovky kilometrů tratí, nekonečné
volné terény a dvoukilometrová převýšení překonávaná superrychlými lanovkami. To Slovinsko vzhledem k charakteru
svých hor nabídnout nemůže.

KRVAVEC

TERME
SNOVIK

ŠKOFJA LOKA

LJUBLJANA

DOVOLENÁ MEZI STARÝMI PŘÁTELI
Pozoruhodná je i typická pohostinnost místních obyvatel, s nimiž navíc můžete konverzovat u sklenice místního
dobrého piva či vína příbuzným jazykem. Slovinci jsou nám velmi podobní svou mentalitou, však s nimi také sdílíme
dlouhou společnou habsburskou historii. Snad jen svou čistotou dnes připomíná tato hrdá země spíše Rakousko.
K výhodám můžeme připočíst i fakt, že naše kolegy z Evropské unie lze navštívit již za několik málo hodin velmi
pohodlné cesty autem. To vše nás vede k závěru, že Slovinsko je v zimě destinací šitou na míru především těm z Vás,
kteří si nade vše cení pohodového trávení dovolené. Jistě k tomu přispěje i fakt, že sjezdové tratě nebývají zpravidla
příliš zaplněné.
Země pod Triglavem Vás jistě po všech stránkách příjemně překvapí, zvláště pokud k pozitivnímu vyznění dovolené
napomůže i počasí. Slovinské hory mají v zimě nadprůměrný počet slunečných dnů, ale často též kvůli blízkosti moře
v rámci celých Alp ojedinělé sněhové přívaly. Slovinsko je naším zaručeným tipem pro Vaši spokojenost!

SLOVINSKO

ROGLA - STŘEDISKO PROSLAVENÉ SVĚTOVÝM POHÁREM VE SNOWBOARDINGU
Středisko Rogla se nachází ve vrcholové části horského pásma Mariborsko pohorje. Mezi Slovinci se těší velké oblibě,
mimo jiné i proto, že většina ubytovacích kapacit (navíc s velmi bohatým zázemím) je netypicky umístěna na samém
vrcholu skiareálu. Toto příjemné středisko uspokojující svou nabídkou zejména rodiny s dětmi nabízí 12 km sjezdovek
všech stupňů obtížnosti a k tomu 18 km tratí pro běžecké lyžování. Samozřejmostí je 100% pokrytí tratí systémem
umělého zasněžování. 5. 3. 2022 se opět na Rogle představí Světový pohár v paralelním obřím slalomu mužů i žen
na snowboardu. Známé termální lázně Zreče pod Roglou skýtají báječnou relaxaci v bazénech s léčivou vodou.
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KRVAVEC

KAMNICKO-SAVINJSKE ALPY

skinabídka



1.311 m

komplexně



660 m
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30

OBSAH

1.971 m

4

KRVAVEC

KAMNICKO-SAVINJSKE ALPY

km

3

11

28,5 km
os./ hod.

95 %

14.660

1x

1x

3 km

1

TYPY SKIPASŮ

1 HOTEL ROZKA ★★★

Krvavec
platí pro skiareál Krvavec
■ JULIAN ALPS INTERNATIONAL SKI PASS
platí pro slovinské skiareály Krvavec, Vogel,
Kranjska Gora, Cerkno a Soriška Planina,
slovinsko-italský Kanin / Sella Nevea, italské
Tarvisio, Ravascletto - Zoncolan, Piancavallo,
Forni di Sopra, Sauris a Sappada a rakouské
3Ländereck, Innerkrems a Goldeck, platnost
od 2 do 7 dnů; z důvodu polohy ubytování
a nemalé vzdálenosti ke skiareálům jej
nenabízíme ani nedoporučujeme

AMBROŽ POD KRVAVCEM

km

Cerklje na Gorenjskem

9 km

Kranj

20 km

Ljubljana

40 km

Kranjska Gora

79 km

dálnice (směr Villach)

18 km

dálnice (směr Graz)

50 km
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■
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OBSAH

4

KRVAVEC

VÝHODY:
z úhlu pohledu čistě sportovního pravděpodobně nejlepší slovinské lyžařské středisko vůbec
30 kilometrů širokých sjezdovek s výtečnými sněhovými podmínkami díky na Slovinsko vysoké
nadmořské výšce
■ nebývale rozsáhlý systém umělého zasněžování aneb 150 lyžařských dnů v roce zde spíše pravidlem
než výjimkou
■ ojediněle vyvážený poměr sjezdovek co do jejich náročnosti
■ až nečekaně dlouhé černé téměř u každé lanovky, pestrý výběr převažujících červených i několik
zajímavých modrých doplněných začátečnickými svahy
■ adrenalinová výzva v podobě měřeného sjezdového úseku
■ příjemně vysoké procento sedačkových lanovek oproti lyžařským vlekům
■ jedna z nejlepších slovinských lyžařských škol založená bývalým reprezentantem Borisem Strelem
■ opravdu speciální nabídka pro snowboardery v podobě skvěle vybaveného snowparku
■ rozmanitá nabídka doplňkových aktivit pro nejmenší návštěvníky hned na několika místech skiareálu
■ vysokohorský okruh pro běžkaře a rozsáhlé možnosti pro skialpinisty či milovníky sněžnic
■ zpravidla slunečné počasí a poloha skýtající daleké rozhledy od Lublaně až k moři
■ posezení s občerstvením nabízející četné „brunarice“ rozeseté po okolních svazích
■ celkově velmi příjemně uvolněná a pohodová atmosféra na svazích, jež přeplněností trpí opravdu jen
velmi výjimečně
■ kvalitní, ale jen lanovkou dostupné ubytovací kapacity s fantastickou lyžařskou polohou přímo u sjezdovek
■ a konečně i příznivé ceny, oproti nedalekým italským střediskům zejména pak v hlavní lyžařské sezóně
■ díky relativní neznámosti Krvavce za hranicemi Slovinska minimum zahraničních návštěvníků
■
■

SKIBUS

KRVAVEC

zajišťuje spojení mezi centrálním parkovištěm
na konci obce Ambrož pod Krvavcem a nástupní
stanicí kabinkové lanovky na Krvavec
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Plzeň, Passau, Wels
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz
Brno, Mikulov, Wien
Bratislava, Wien
a dále
Graz, Maribor, dálniční sjezd Vransko, Laze v Tuhinju,
Kamnik, Ambrož pod Krvavcem

Praha 650 km ● Brno 500 km
Bratislava 440 km

NEVÝHODY:
některá zastaralejší přepravní zařízení
složitější dostupnost ubytování kvůli jeho skutečně vysokohorské poloze aneb od parkoviště skútrem s vlekem
■ kvůli značným vzdálenostem jen limitovaná využitelnost celoplošného skipasu Julian Alps International Ski Pass
obsahující 280 km sjezdovek a 126 lanovek v rámci 15 skiareálů ve 3 státech
■
■
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HOTEL ★★★

od 8.990 Kč

ROZKA

os. / 7 nocí

2 DĚTI
ZDARMA

OBSAH

1

4

KRVAVEC

KAMNICKO-SAVINJSKE ALPY

poloha: skiareál Krvavec - 10 m
důležité - parkování, příjezd: přístup pouze kabinovou lanovkou (v provozu od 8.00 do 17.00 hod.);
veřejné parkování u nástupní stanice lanovky Krvavec
vybavenost a služby: recepce, restaurace s krbem / bar, sluneční terasa s posezením, úschovna lyží
★★
a lyžařských bot
sport a relaxace: sauna*
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu 2 až 3 hlavních jídel, dezertu či ovoce, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - základní popis viz str. 5 - zřídka balkon; 3. a 4. lůžka pevná;
ZDARMA za příplatek lze objednat též pokoj až pro 6 osob
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu (jen u některých pokojů)
výhody a nevýhody: ■ ideální lyžařská poloha přímo u kabinové lanovky ■ nedávno od základu nově postavený
hotel ■ vynikající cenové podmínky po celou sezónu ■ prostorné, v horském stylu vybavené pokoje ■ omezená
nabídka zábavy mimo hotel aneb ubytování na samotě ■ menší pestrost stravování, přesto ale velmi kvalitní
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí ve vybraných termínech, pevně dané týdenní pobyty od / do neděle
a pětidenní pobyty od neděle do pátku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ROGLA

MARIBORSKO POHORJE

skinabídka
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ROGLA

MARIBORSKO POHORJE

km

11

13

12 km
os./ hod.

100 %

13.260

1x

0x

18 km

2

ROGLA

km

Terme Zreče

17 km

Slovenske Konjice

22 km

Slovenske Konjice (dálnice)

26 km

Maribor

60 km

Ljubljana

120 km
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ROGLA

1 HOTEL ROGLA ★★★S

107

OBSAH

4

ROGLA

VÝHODY:
Ý
:
zajímavé středisko nacházející se ve vrcholové části horského pásma Mariborsko pohorje
u nás téměř neznámé, mezi Slovinci se však těšící velké oblibě
■ většina ubytovacích kapacit umístěna na samém vrcholu Rogly
■ nikterak obrovské, ale velmi příjemné středisko uspokojující svou nabídkou hlavně středně a méně
pokročilé lyžaře, tedy zejména rodiny s dětmi
■ 12 km pist všech stupňů obtížnosti a k tomu 18 km tratí pro běžecké lyžování
■ lyžařská sezóna trvající od listopadu do poloviny dubna
■ dobré sněhové podmínky a 100% pokrytí tratí systémem umělého zasněžování
■ borovicové lesy okolo poskytující přirozenou ochranu před větry
■ oblíbená závodní trať Ester Ledecké, 5. 3. 2022 opět na Rogle Světový pohár v paralelním obřím slalomu
mužů i žen na snowboardu
■ pro příznivce freestylového snowboardingu upravený snowpark Rogla Fun Park
■ velmi atraktivní noční lyžování hned na dvou sjezdovkách
■ pro nejmladší návštěvníky školka na sněhu a možnost hlídání dětí
■ nejlepší slovinská lyžařská škola
■ známé termální lázně Zreče pod Roglou s možností báječné relaxace po lyžování v bazénech s léčivou vodou
■ ubytovací komplex na Rogle s velmi bohatým zázemím, de facto soběstačné městečko na vrcholu sjezdovek
■ Olympic Center Rogla nabízející mj. bruslení, kryté bazény, tenisové a squashové kurty či půjčovnu
sněžných skútrů
■ zejména pro klienty z Moravy velmi snadná dopravní dosažitelnost
■
■

TYPY SKIPASŮ
■

Rogla
platí pro skiareál Rogla

SKIBUS

ROGLA

Terme Zreče ➔ Rogla
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Plzeň, Rozvadov, Regensburg, Deggendorf, Passau, Wels
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Traun
Brno, Mikulov, Wien
Bratislava, Wien
a dále
Graz, Maribor, dálniční sjezd Slovenske Konjice, Zreče,
Rogla

Praha 580 km ● Brno 440 km
Bratislava 380 km

NEVÝHODY:
Ý
:
poloha na vrcholu přinášející problémy ve stoupání autem při nepříznivých povětrnostních podmínkách
menší skiareál s malým zastoupením sjezdovek pro náročné lyžaře
■ izolovanost v ubytovacím komplexu na vrcholu Rogly, v jehož okolí se několik kilometrů nic kromě sjezdovek
a lesů nenachází
■
■
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HOTEL ★★★S

od 17.090 Kč

ROGLA

os. / 7 nocí

SKIPAS

OBSAH

1

4

ROGLA

MARIBORSKO POHORJE

upřesnění: součást hotelového komplexu se společným relaxačním a sportovním zázemím
poloha: Rogla, Zreče / centrum - 16 km, skiareál Rogla - 70 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, 5x seminární místnost, velká zahrada, wi-fi připojení
★ ★ ★ k internetu, hotelový trezor*, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*,
hotelový skibus do/ze Zreče, služby hotelové prádelny*, bankomat, supermarket
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m s lehátky, sauna*, pára*, infrakabina*, posilovna*, multifunkční
sportovní hala* (házená, basketbal, tenis, squash), horolezecká stěna*
HB
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu, nápoje za poplatek; 1x týdně tématická večeře
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí a případně
1 dalším samostatným lůžkem, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 2+1 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí a přistýlkou o rozměrech 175 x 70 cm vhodnou pro děti
do nedovršených 12 let, sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV, telefon, fén, trezor, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ novinka letošní nabídky předkládající hotel s fantastickou polohou na vrcholu Rogly
■ nedávno zrekonstruovaný hotel s luxusně zařízenými pokoji ■ nadstandardní zázemí pro sportovce v podobě
bazénu i multifunkční haly ■ sleva 30 % na vstup do termálního bazénu v Terme Zreče ■ poloha téměř na samotě
aneb za večerní zábavou mimo komplex výhradně autem
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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BULHARSKO

alpské lyžování za slovenské ceny

BULHARSKO
OBSAH

Bulharsko je pestrá a zajímavá země s bohatou historií, zcela právem je tedy v posledních letech „znovuobjevována“
našimi turisty, a to nejen v létě, ale i v zimě. Nachází na Balkánském poloostrově, kde sousedí s Rumunskem,
Řeckem, Tureckem, Makedonií a Srbskem, na východě je omývána Černým mořem. Je velmi hornatá, hned několik
pohoří vysoko přesahuje 2 000 m n. m. (leží zde v pohoří Rila i nejvyšší hora Balkánu Musala 2 925 m n. m.). Hory
v Bulharsku zaujímají kolem 60 procent jeho rozlohy. O bulharských zimních pobytech se v posledních letech
oprávněně traduje, že si zde lze dopřát „skoro alpské“ lyžování za „slovenské“ ceny. V minulé sezóně v Bulharsku
střediska fungovala bez omezení kapacity po celou zimu, díky čemuž mnoho našich klientů poznalo krásy lyžování
v této zemi. Nebylo nutno se ani prokazovat negativním testem, povinnost zakrytí dýchacích cest platila pouze
při jízdě lanovkou a čekání na ni. Ani při pozdějším lockdownu služeb se horská střediska neuzavřela, hotelové
stravování fungovalo formou donášky na pokoj. Z uvedeného vyplývá vysoká pravděpodobnost, že Bulhaři zachovají
veškeré služby bez omezení v provozu i letos.

4

alpské lyžování za slovenské ceny

SOFIE

PLOVDIV

BOROVEC

BOROVEC

BENEFITY
velmi kvalitní vysokohorské lyžování
infrastruktura místy srovnatelná s Alpami
■ mimořádně lákavé ceny
■ dostatek sněhu, zábavy i nákupních možností
■ neodolatelné chutě balkánské kuchyně
■
■

BANSKO

BANSKO

BOROVEC - TRADIČNÍ STŘEDISKO POD NEJVYŠŠÍ HOROU BULHARSKA
Borovec je spolu s Banskem největším a nejznámějším lyžařským střediskem v Bulharsku. Je situované ve vyšších
polohách, než Bansko, na severním svahu pohoří Rila mezi starými borovými lesy v nádherné krajině s dominantní
horou Musala, nejvyšší v Bulharsku (pohoří Rila, kde Borovec leží, je 6. nejvyšší v Evropě). Moderní a dobře vybavené
středisko nabízí veškerý komfort alpských skiresortů s perfektními podmínkami pro všechny druhy zimních sportů.
58 km sjezdovek je každodenně upravováno a mají špičkovou úroveň, lanovky vedou přímo z centra střediska
pohodlně na množství sjezdovek jak pro začátečníky, tak pro pokročilé lyžaře. Nedozírné jsou zde i freeridové
možnosti.

celkem

9

4

14

Borovec

58

58

1

4

7

12

Pamporovo

30

43

0

8

8

16

990

2 560

1 340 2 550
1 155 1 926

katalog

vleky

1

str.

komplexně

sedačky

75

náš názor

lyžařsky

kabiny

75

do

v základním
skipasu

Bansko

ČESKA

nadmořská
výška v (m)

od

v samotném
středisku

ZÁKLADNÍ SROVNÁNÍ
LYŽAŘSKÝCH
STŘEDISEK

počet přepravních
zařízení

★★★★

★★★

113

★★★★

★★★

121

★★★

★★★

126

poznámka: hodnotící kritéria jsou totožná jako u použitých piktogramů viz stejnojmenná kapitola na straně 4

PAMPOROVO V RODOPECH, NEJMALEBNĚJŠÍM POHOŘÍ BULHARSKA
Skiareál Pamporovo leží v Rodopech, nejmalebnějším pohoří Bulharska, v horách s panenskou přírodou
a dechberoucími scenériemi, kouzelném místě známém jako země Orfea a kolébka civilizace Thráků. Od roku
2016 došlo ke spojení dvou sousedních lyžařských oblastí Pamporovo a Mechi Chal jedním skipasem, aktuálně jde
o nejrychleji rostoucí středisko zimních sportů na Balkáně. Nabízí skvělé lyžařské podmínky pro začínající i pokročilé
lyžaře, láká přírodním sněhem od prosince do konce března o průměrné výšce okolo 1,3 metru.
ZEMĚ BOHATÉ HISTORIE
Nejstaršími známými obyvateli Bulharska byli Thrákové, od 8. století př. n. l. se na černomořském pobřeží objevily
řecké osady. Území ovládl Alexandr Veliký i Římané, po pádu Římské říše přišli Slované. Roku 681 n. l. chán Asparuch
uzavřel smlouvu s byzantským císařem a dal tak vzniknout prvnímu bulharskému státu. Trval však jen do roku 1018,
kdy byl začleněn do Byzantské říše. Následovala období střídavého vyhlašování samostatnosti či nadvlády jiných států
(dominantní epochou bylo téměř 5 století v rámci Osmanské říše), až konečně, na konci 18. století, začíná bulharské
národní obrození, postupně se šíří nespokojenost s tureckou nadvládou a roku 1908 je vyhlášena nezávislost.
Následují 2 balkánské války a vstup do I. svět. války na straně ústředních mocností v roce 1915. Na začátku druhé
světové války vyhlásilo Bulharsko neutralitu, avšak roku 1941 vstupuje do bojů na straně Německa. V roce 1944
vstupují na bulharské území vojska Rudé armády a koncem války stojí již Bulharsko na straně spojenců. V roce 1946
bylo referendem zrušeno carství a o rok později se Bulharsko stává „lidovou republikou“, kde až do roku 1989 vládne
komunistická strana. Bulharsko bylo stejně jako ČSSR jedním z nejloajálnějších spojenců Sovětského svazu. Režim
zde vládl tvrdou rukou a docházelo mimo jiné k rozsáhlému potlačování práv turecké menšiny. Po roce 1989 prošla
země procesem demokratizace. V roce 2004 vstoupila do NATO a v roce 2007 se stala členským státem EU.
Z LYŽÍ ZA PAMÁTKAMI
V Bulharsku naleznete památky ze všech historických období. Velmi zajímavé je například město Veliko Tărnovo, nazývané
„město carů“, první bulharské hlavní město. Rozhodně si nenechte ujít návštěvu starobylého Plovdivu či Rilského kláštera.
NEODOLATELNÉ CHUTĚ BALKÁNSKÉ KUCHYNĚ
Bulharsko je oblíbené i pro svou chutnou kuchyni. V každém středisku najdete množství restaurací a kaváren.
Místní šopský salát, studená polévka tarator a vybrané speciality na grilu či rožni, jako jsou karbanátky, kotlety
nebo čevabčiči, nám nejsou zcela neznámé. Bulharské víno je velmi kvalitní. Z destilátů pak jmenujme oblíbenou
rakiji, která bývá často v restauracích servírována k zeleninovým salátům nebo vyhlášenou brandy Slănčev Brjag.
K typickým suvenýrům z Bulharska patří víno, keramika či výrobky z kůže.

BULHARSKO

SKIRESORT BANSKO S KVALITAMI PROVĚŘENÝMI SVĚTOVÝMI POHÁRY
Lyžařská střediska nalezneme v pohoří Pirin (Bansko, Dobrinište), Rila (Borovec a Govedarci), Vitoša (hned u metropole
Sofie), Rodopy (Pamporovo) a Stará Planina. Prvním lyžařským resortem, který vzbudil zájem o lyžování v této zemi,
bylo Bansko. Od sezóny 2007/08 Bansko hostilo 8x závody Světového poháru v lyžování a 2x ve snowboardingu.
Světový pohár v alpském lyžování mužů (Super-G a obří slalom) se naposledy v Bansku představil v únoru 2021. Sem
logicky směřovaly první velké investice do lyžařské infrastruktury, další střediska však Bansko v posledních letech
mílovými kroky dohánějí.
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TYPY SKIPASŮ
■

Bansko
platí pro skiareál Bansko

SKIBUS
meziměstské skibusy za poplatek
ze Sofie, Plovdivu, Blagojevgradu, Razlogu
a Chadžidimova

1 HOTEL SPORT ★★★★
2 HOTEL GUINNESS ★★★★
3 HOTEL STRAZHITE ★★★★
5 HOTEL FRIENDS ★★★

1

Praha, Brno, Bratislava, Budapest, Szeged, Novi Sad,
Beograd, Niš, Sofia, Dupnica, Blagojevgrad, Simitli,
Razlog, Bansko

5
4

3

BANSKO

km

Praha 1420 km ● Brno 1220 km

Plovdiv

148 km

Bratislava 1090 km

Sofia

155 km
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VÝHODY:
držitel ceny „nejlepší skiresort Bulharska“ udělované organizací World Ski Awards
první lyžařský resort, který vzbudil zájem o lyžování v Bulharsku
■ od sezóny 2007/08 Bansko hostilo 8x závody Světového poháru v lyžování a 2x ve snowboardingu
■ naposledy Světový pohár v alpském lyžování mužů (Super-G a obří slalom) v Bansku v únoru 2021 a žen
(2 sjezdy) v lednu 2020
■ velké investice posledních let do moderní lyžařské infrastruktury
■ 75 kilometrů kvalitních sjezdovek na svazích majestátního pohoří Pirin udržovaných v perfektním stavu
pomocí 14 vozidel údržby Kässbohrer
■ nejmodernější systém umělého zasněžování zaručující lyžování od prosince do května
■ moderní páteřní gondola Doppelmayr s dalšími 13 kapacitními a rychlými přepravními zařízeními
■ nepochybně nejatraktivnější a nejnáročnější trať „Tomba“ designovaná samotným Albertem Tombou,
dějiště závodů Světového poháru FIS
■ nebývale rozsáhlá a kvalitní nabídka freeridu v prašanu, jenž je v Bulharsku sušší a jízda v něm snazší
■ z lákadel pro extrémní lyžaře v Bansku jmenujme závod Mad Goat Ride, extrémní jízdu na lyžích
a snowboardech na panenských svazích pod vrcholem Todorky (2.746 m n. m.)
■ vynikající podmínky pro běžecké lyžování, každoroční dějiště mezinárodních biatlonových soutěží
■ atraktivní Fun Park pro fanoušky snowboardu, nabízející řadu překážek, dějiště Evropského
snowboardového poháru
■ 200 profesionálních lyžařských instruktorů zajišťujících lyžařský výcvik pro všechny návštěvníky střediska
počínaje batolaty
■ půjčovna lyží nabízející přes 3000 lyžařských setů a přes 1000 snowboardů z nejnovějších kolekcí Atomic
a Salomon, plus vyškolený a ochotný personál
■ nespornou perlou Banska 5hvězdičkový Kempinski Hotel Grand Arena hotel se 150 pokoji a luxusním
wellness centrem a konferenčním zázemím
■ Bansko jako místo dokonalé relaxace v kombinaci s bezkonkurenční nabídkou sportovních a kulturních
aktivit
■ slogan resortu „neomezené lyžování a zábava“ vypovídající o překvapivé škále možností během vaší
dovolené zde
■ městečko s geniem loci pečlivě zachovávající své historické charisma - dlážděné ulice a staré
kamenné domy
■ velký počet vinárniček a restaurací „mechan“ se živou hudbou - ve městě s 11 tisíci obyvateli jich je přes 300
■ seznam jedinečných místních zajímavostí završující lokální červené víno a chutná jídla tradiční kuchyně
■
■

N Ý
NEVÝHODY:
:
■
■

vzdálenost z ČR a časová náročnost přesunu
ne zcela ideální středisko pro absolutní začátečníky
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9

BGN

HOTEL ★★★★

od 1.269 Kč

SPORT

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

OBSAH

1

4

BANSKO

Pirin

poloha: Bansko, centrum - 900 m, skiareál Bansko - 20 m, termální lázně Banja - 7 km, Sofia (letiště) - 165 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace à la carte,
stylový bar, vinotéka, společenská místnost, sluneční terasa s posezením, wi-fi připojení k internetu,
★ ★ ★ hotelový trezor*, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, 2x výtah, veřejné
parkoviště* před ubytováním, garáže*, služby hotelové prádelny*, půjčovna a servis lyžařského vybavení,
minimarket, obchod se sportovními potřebami
sport a relaxace: bazén s dětským bazénkem a lehátky, vířivka, venkovní vířivka, finská sauna,
HB
aromatická biosauna, pára, ledová lázeň, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky a vyhřívanýni
vodními lůžky, masáže*, kosmetické služby*, posilovna
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
ZDARMA
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh a dezertů, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3 - 30 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí s oddělitelnými
lůžky a případně přistýlkou, sociální zařízení, balkon
■ Deluxe twin 2+2 - 40 m² - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 2 děti
do nedovršených 13 let či 1 dospělou osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Suite 2/3/4 - 50 m² - ložnice se zpravidla manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, minibar, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ exkluzivní poloha přímo na dojezdu sjezdovky ke gondole ■ prostorné pokoje s výhledem
na sjezdovku / město ■ rozsáhlé wellness centrum včetně velkého bazénu a venkovní vířivky ■ zdarma
až 2 osoby na přistýlce v typologii Suite ■ chutná polopenze formou bohatého bufetu ■ stylový lobby bar s krbem
■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží (do 203 cm) usnadní s navazujícím
transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK ■ možnost parkování ve vyhřívané hotelové garáži, bohužel však
za poplatek ■ vyšší cenová hladina plně odpovídající předkládané kvalitě a poloze hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 5 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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GUINNESS

od 1.174 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bansko, centrum - 700 m, skiareál Bansko (gondola) - 500 m, termální lázně Banja - 7 km, Sofia
(letiště) - 165 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, kavárna, společenská místnost, atrium se zimní
★ ★ ★ zahradou a posezením, dětský koutek s hernou, miniklub, herna s videohrami*, wi-fi připojení k internetu,
hotelový trezor*, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, 2x výtah, vyhrazené
parkoviště, hotelový miniskibus, služby hotelové prádelny*, půjčovna a servis lyžařského vybavení,
minimarket, směnárna
HB
sport a relaxace: bazén s vířivkou a lehátky, sedací termální bazén, vířivka, finská sauna, biosauna,
aromatická pára, ledová lázeň, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky a vyhřívanými vodními
lůžky, masáže*, kosmetické služby*, biliár*
ZDARMA
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh a dezertů, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Studio 1/2/3 - 30 m² - pokoj s kuchyňským koutem, 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky a případně přistýlkou zpravidla formou rozkládacího křesla na lůžko pro 1 osobu, sociální
zařízení, některé pokoje s balkonem
■ Suite 2/3/4 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Trilo 4+2 - 65 m² - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 děti do nedovršených 12 let, sociální zařízení, zpravidla balkon; minimální obsazenost
jsou 4 dospělé osoby a maximální obsazenost jsou 4 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, lednička, rychlovarná konvice, dvouploténkový vařič

116

výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel v nové části Banska nedaleko gondoly i centra ■ prostorné a moderně
zařízené typologie, některé s výhledy na sjezdovky a pohoří Pirin ■ velké wellness centrum včetně bazénu ■ hezké
prosklené atriové uspořádání hotelu ■ i přes docházkovou vzdálenost od gondoly četné spojení skibusem
■ chutná polopenze formou bohatého bufetu ■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg)
a lyží (do 203 cm) usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK ■ větší vzdálenost
od centra, přesto pořád v docházkové vzdálenosti
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 4 nocí; speciální akce „7 za 6“ dle ceníku
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STRAZHITE

od 1.390 Kč
os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

OBSAH

3

4

BANSKO

Pirin

poloha: Bansko, centrum - 200 m, skiareál Bansko - 500 m, termální lázně v Banja - 6 km, Sofia
(letiště) - 165 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar s krbem, restaurace, bar, společenská místnost, seminární
★ ★ ★ místnost až pro 125 osob, wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor*, úschovna lyží s částečným ohřevem
lyžařských bot, 4x výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový skibus, služby hotelové prádelny*, minimarket
sport a relaxace: bazén s lehátky, finská sauna, pára, relaxační koutek s vyhřívanými vodními lůžky,
Kneippův chodník, masáže*, posilovna, bowlingová dráha*, biliár*, stolní tenis*
HB
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh a dezertů, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2/3 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně
rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení
■ Suite 2+2 - 35 m² - pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 děti, neuzavřené zvýšené patro v rámci pokoje
s manželskou postelí, sociální zařízení s vanou nebo místo neuzavřeného patra samostatná ložnice s manželskou
postelí; maximální obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ zdarma až 2 děti do nedovršených 12 let na přistýlkách ■ kvalitní hotel s bohatým
volnočasovým zázemím včetně bowlingu ■ ideální poloha nedaleko od centra města i kabinové lanovky
■ relaxační zázemí s velkým bazénem v ceně ■ prostorné pokoje a apartmány s možností přistýlek ■ hotelový
skibus zdarma k hlavní kabinové lanovce ■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží
(do 203 cm) usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí
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od 1.160 Kč

PIRIN

os. / noc

2 DĚTI
ZDARMA

poloha: Bansko, centrum - 200 m, skiareál Bansko - 1,7 km, Banja / termály - 6 km, Sofia (letiště) - 165 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace, bar, společenská místnost, wi-fi připojení
k internetu, hotelový trezor*, úschovna lyží a lyžařských bot, 2x výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový
★ ★ ★ skibus, služby hotelové prádelny*, minimarket
sport a relaxace: bazén s lehátky, finská sauna, pára, solárium*, masáže*, posilovna, biliár*, stolní tenis*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh a dezertů, nápoje za poplatek
HB
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky a případně
rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
ZDARMA ■ Deluxe 2/3 - pokoj s manželskou postelí a případně rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální
zařízení zpravidla s vanou, balkon
■ Suite 2+2 - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 dospělou osobu či 2 děti
do nedovršených 12 let, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ poloha v klidné časti centra, jen pár kroků od starého města Banska ■ zdarma až 2 děti
do nedovršených 12 let na přistýlkách ■ po lyžování určitě oceníte wellness s velkým bazénem ■ komfortní
pokoje s možností přistýlek ■ hotelový skibus zdarma k hlavní kabinové lanovce ■ letecká doprava do Sofie
včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží (do 203 cm) usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska na vyžádání v CK ■ již nepěší vzdálenost od lyžování
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BGN

HOTEL ★★★

od 489 Kč

FRIENDS

os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

OBSAH

5

4

BANSKO

Pirin

poloha: Bansko, centrum - 500 m, skiareál Bansko - 500 m, Banja / termály - 8 km, Sofia (letiště) - 165 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, typická bulharská restaurace s krbem, wi-fi připojení
k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, veřejné parkoviště* (ve vzdálenosti 400 m), úschovna* lyží
u dolní stanice lanovky
★★
sport a relaxace: atypická velká vířivka formou sedacího bazénu až pro 15 osob, sauna, pára, relaxační
koutek s lehátky, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
BB
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh a dezertů,
nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Economy 2 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2+2 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
1 až 2 přistýlkami či palandou pro děti do nedovršených 12 let, sociální zařízení, zpravidla balkon; maximální
obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
■ Studio 2+2 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 až 2 přistýlkami pro děti
do nedovršených 12 let, sociální zařízení s vanou, zpravidla balkon, krb (palivové dřevo na vyžádání a za poplatek);
maximální obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
■ Suite Deluxe 4/5 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 přistýlkou,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vířivou vanou - vstup z ložnice
s manželskou postelí), zpravidla balkon
■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, minibar, župany*, pantofle* a osušky* do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ výhodný poměr cena / výkon podpořený výhodnými akcemi ■ tradiční 3* hotel s ideální
polohou v klidné residenční části Banska nedaleko centra ■ zdarma dítě do nedovršených 12 let na přistýlce
a další se slevou 50 % ■ pestrá variabilita pokojů od nejmenších jednolůžkových až po 65 m² prostornou Suite
Deluxe až pro 5 osob ■ studia 2+2 s krbem ■ po lyžování příjemná SPA zóna s velkou vířivkou a obligátní saunou
i párou ■ možnost přiobjednat večeře aneb základní cena jen se snídaní ■ možnost pronájmu skidepotu u dolní
stanice gondoly ■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží (do 203 cm) usnadní
s navazujícím transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK ■ absence skibusu ke gondole a výtahu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ a „14 za 12“
dle ceníku
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1
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2.550 m

4

BOROVEC

Rila

km

7

12

35 km
os./ hod.

60 %

17.200

1x

1x

35 km

TYPY SKIPASŮ

1

1 HOTEL BOR ★★★
2 HOTEL EDELWEISS ★★★
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Borovec
platí pro skiareál Borovec

2

SKIBUS
skibus zdarma od stanice kabinkové lanovky k nástupní stanici
4sedačkové lanovky Yastrebets Express a zpět

BOROVEC

km

Sofia

70 km

Plovdiv

120 km

BOROVEC

■

121

OBSAH

4

BOROVEC
VÝHODY:
spolu s Banskem největší a nejznámější lyžařské středisko v Bulharsku, situované ve vyšších polohách,
než Bansko, na severním svahu pohoří Rila mezi starými borovými lesy
■ historie Borovce sahající až na přelom 19. a 20. století, kdy zde postavil bulharský princ Ferdinand tři vily
a loveckou chatu uprostřed lesů pod masivem Musala
■ nádherná krajina s dominantní horou Musala, s 2 925 m n. m. nejvyšší v Bulharsku i na celém
Balkánském poloostrově
■ pohoří Rila, 6. nejvyšší v Evropě, ležící v jihozápadní části Bulharska na rozhraní oblastí Kjustendil, Sofie
a Blagojevgrad, od roku 1992 chráněno jako Národní park, kouzelná oblast ledovcových jezer (okolo 200)
a minerálních pramenů
■ moderní dobře vybavené středisko nabízející veškerý komfort alpských skiresortů s perfektními
podmínkami pro všechny druhy zimních sportů - krom alpského lyžování na 58 km sjezdovek, jež jsou
každodenně upravovány a mají špičkovou úroveň, mj. též skokanské můstky a biatlonové tratě
■ lanovky vedoucí přímo z centra střediska pohodlně na množství sjezdovek jak pro začátečníky, tak pro
pokročilé lyžaře
■ vynikající přírodní podmínky - rozmanitost typů upravovaných lyžařských pist i nedozírné freeridové
možnosti
■ nadprůměrná přírodní sněhová pokrývka dosahující od poloviny prosince do poloviny dubna obvykle
2 metrů, přesto však 60 % pist kryto též umělým zasněžováním
■ sjezdovky obsluhované 12 přepravními zařízeními včetně kabinky a moderních sedačkových lanovek
■ příjemná začátečnická sjezdovka přímo v centru Borovce u největšího hotelu Rila
■ zkušenými lyžaři vyhledávaná sjezdovka Jastrebec na západním hřebenu hor s téměř 5 km dlouhou
gondolou s převýšením 1 046 metrů
■ sportovní centrum „Bistritsa“ v Borovci jako jedno z nejlepších běžeckých a biatlonových středisek
Bulharska s 10 km perfektně upravených tras pro začátečníky i profesionály
■ další oblíbené a vyhledávané trasy pro běžkaře u Široké Poljany
■ bohaté zázemí pod sjezdovkami aneb skiservis, půjčovna a úschovna lyží, snowboardů a bot, stánky
s občerstvením, restaurace, bary, rušný noční život
■ skvěle udržované hotely a čistota ve středisku harmonizující s přírodou nejkrásnějších bulharských hor
■

NEVÝHODY:
Ý
:
jako u všech bulharských středisek vzdálenost
z ČR a časová náročnost přesunu
■ některá starší přepravní zařízení a užší sjezdovky
■ ne zcela ideální kvalita řady služeb, často ji
však je nutno posuzovat v kontextu mimořádně
příznivých cen

BOROVEC

■

122

Praha, Brno, Bratislava, Budapest, Szeged, Novi Sad,
Beograd, Niš, Sofia, Samokov, Borovec

Praha 1370 km ● Brno 1170 km
Bratislava 1040 km
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HOTEL ★★★

od 960 Kč

BOR

os. / noc

OBSAH

1

4

BOROVEC

Rila

poloha: Borovec, centrum - 800 m, skiareál Borovec - 800 m, Samokov - 10 km, Belcin (termály) - 25 km,
Sapareva Banja (termály) - 39 km, Sofia (letiště) - 70 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar s terasou, společenská místnost, seminární místnost
až pro 50 osob, dětský klub, hlídací služba* dětí, herna, wi-fi připojení k internetu, videohry*, hotelový
★★
trezor*, úschovna lyží a lyžařských bot, vyhrazené parkoviště, hotelový skibus, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: finská sauna, biliár*, stolní tenis*, vzdušný hokej*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
HB
■ večeře - zpravidla formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů
či servírovaná (pouze v případě nízkého počtu klientů), nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 1 - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím křeslem
na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení zpravidla se sprchou, z 50 % balkon
■ Suite 2+2 - ložnice s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 děti do nedovršených 13 let či 1 dospělou osobu a 1 dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení; minimální
obsazenost jsou 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 13 let, maximální obsazenost 3 dospělé osoby a 1 dítě
do nedovršených 13 let
vybavenost pokojů: TV sat., fén (na vyžádání), nápojová lednička, žehlička (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ vynikající poměr cena/výkon po celou sezónu ■ poloha v klidné části střediska s výhledy
na sjezdovky ■ zajímavé slevy pro děti ■ zejména po lyžování padne vhod finská sauna v ceně pobytu
■ zdarma hotelový miniskibus ráno i odpoledne ke kabinové lanovce ■ polopenze formou bohatého bufetu nejen
balkánských specialit ■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží (do 203 cm)
usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK ■ absenci dalších wellness zařízení
či bazénu částečně vyvažují nedaleké termály
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 až 3 noci
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BOROVEC

Rila

HOTEL ★★★

EDELWEISS

od 800 Kč
os. / noc

poloha: Borovec, centrum - 950 m, skiareál Borovec - 950 m, Samokov - 10 km, Belcin (termály) - 25 km,
Sapareva Banja (termály) - 39 km, Sofia (letiště) - 70 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace s krbem, bar, společenská místnost, wi-fi připojení
k internetu, videohry*, hotelový trezor*, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště,
★★
hotelový miniskibus, možnost žehlení*, služby hotelové prádelny*, půjčovna a servis lyžařského vybavení
sport a relaxace: sauna, posilovna, biliár*, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu včetně nápojů
BB
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů
a dezertů, nápoje za poplatek
ZDARMA popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 15 m² - pokoj se zpravidla manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky
a přistýlkou pro dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení zpravidla se sprchou
■ Family 2+2 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí a zpravidla rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení; maximální obsazenost jsou 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 13 let či 3 dospělé osoby a 1 dítě
do nedovršených 13 let
■ Suite 3/4 - 35 m² - ložnice s manželskou postelí, zpravidla 1 samostatným lůžkem a případně přistýlkou, obývací
pokoj, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV, fén (na vyžádání), wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ výborná cena ubytování včetně výrazných dětských slev ■ klidná poloha na kraji
střediska ■ hotelový skibus ráno a odpoledne k hlavní kabinové lanovce ■ sauna a fitness centrum v ceně
■ možnost přikoupení polopenze formou bufetu nebo stravování ve městě ■ letecká doprava do Sofie včetně
přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží (do 203 cm) usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska na vyžádání v CK ■ větší, ale přesto stále dochozí vzdálenost od centra za polyžařskou zábavou
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci v obdobích dle ceníku
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5

12

1 HOTEL ORPHEUS ★★★★
2 HOTEL MERRYAN ★★★
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0

8

8

16
■

39 km
os./ hod.

90 %
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2

14.266

1x

1x

Pamporovo - Mechi Chal
platí pro skiareály Pamporovo a Mechi Chal

38 km
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4

PAMPOROVO

VÝHODY:
Ý
:
Rodopy jako nejmalebnější pohoří Bulharska, s panenskou přírodou a dechberoucími scenériemi,
kouzelné místo známé jako země Orfea a kolébka civilizace Thráků
■ nejvyšší vrcholy Rodop Golyam Perelik (2 191 m), Sněžanka (1 926 m) a Mechi Chal (1 873 m)
■ v roce 2016 spojení dvou sousedních lyžařských oblastí Pamporovo a Mechi Chal jedním skipasem
■ aktuálně nejrychleji rostoucí středisko zimních sportů na Balkáně
■ skvělé lyžařské podmínky pro začínající i pokročilé lyžaře
■ přírodní sníh od prosince do konce března o průměrné výšce okolo 1,3 metru
■ sjezdovky z vrcholu Sněžanka o délce od 990 do 3.800 metrů, dostatek menších sjezdovek určených pro
děti a začínající lyžaře
■ proslulá lyžařská škola a dětská zóna s 24 metrů dlouhým pojízdným pásem
■ na vrcholu Sněžanky televizní vysílač s restaurací
■ každoroční pořádání prestižních sportovních akcí
■ vzdálenost 9 km mezi oběma lyžařskými oblastmi Pamporovo a Mechi Chal překonávají bezplatné skibusy
■ suverénně nejlepší bulharské běžkování, upravované běžecké tratě o celkové délce 38 km
■ nejen lyžování na upravených sjezdovkách, ale i freeride, snowboarding, sněžnice, saně, psí spřežení,
snowtubing či sněžné skútry
■ staleté borové lesy, více než 240 slunečných dní v roce (první místo mezi bulharskými lyžařskými
středisky) a křišťálově čistý vzduch bez průmyslového znečištění
■ výtečné místní biopotraviny a pohostinní lidé

SKIBUS
Pamporovo ➔ Mechi Chal

PAMPOROVO

km

Mechi Chal

9 km

Čepelare

11 km

Asenovgrad

64 km

Plovdiv

81 km

Sofia

220 km

NE ÝHODY::
NEVÝHODY:
Praha, Brno, Bratislava, Budapest, Szeged, Novi Sad,
Beograd, Niš, Sofia, Plovdiv, Asenovgrad, Čepelare,
Pamporovo

Praha 1520 km ● Brno 1320 km
Bratislava 1190 km
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značná vzdálenost z ČR
spojení skiareálů Pamporovo a Mechi Chal jen skibusem, nikoli na lyžích
■ absence kabinových lanovek a občas se tvořící fronty
■ ubytování spíše na střední a nižší úrovni
■ Pamporovo jako ryze turistické centrum s obchody, restauracemi a hotelovými komplexi, jež neuchvátí vzhledem
■
■

PAMPOROVO

■
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PAMPOROVO
HOTEL ★★★★

ORPHEUS

Rodopy
od 960 Kč
os. / noc

1 DÍTĚ
ZDARMA

poloha: Pamporovo, centrum - 500 m, skiareál Pamporovo - 200 m, skiareál Mechi Chal - 9 km, Sofia
(letiště) - 230 km, Plovdiv (letiště) - 75 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, 2x restaurace, 2x bar, společenská místnost, kongresový sál,
★ ★ ★ kasino, dětský koutek s dozorem, miniklub, nepravidelné animační programy, wi-fi připojení k internetu,
videohry*, hotelový trezor, úschovna lyží a lyžařských bot, místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
vyhrazené parkoviště, hotelový skibus, služby hotelové prádelny*, půjčovna* a servis* lyžařského vybavení
sport a relaxace: bazén s lehátky, vířivka, finská sauna, pára, turecká lázeň*, infrakabina, multifunkční
HB
sprcha, relaxační koutek s lehátky, masáže*, lázeňské kúry*, kosmetické služby*, biliár*, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu studených či teplých předkrmů, hlavních jídel, příloh, salátů a dezertů, nápoje
ZDARMA
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - základní popis viz str. 5 - manželská postel se z 50 % oddělitelnými lůžky,
3. lůžka pevná či formou rozkládacího křesla na lůžko pro dítě do nedovršených 13 let; sociální zařízení s vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, minibar
důležité upozornění: na vyžádání zajistíme leteckou dopravu do Sofie včetně transferu do/z střediska
výhody a nevýhody: ■ oblíbená dominanta Pamporova nedaleko lanové dráhy i centra střediska ■ hotel
po nedávné zdařilé rekonstrukci ■ zdarma 1 dítě až do nedovršených 13 let na přistýlce ■ bohaté zázemí
pro děti včetně herny a animací ■ velké wellness centrum s bazénem a saunami zdarma ■ hotelový skibus
zdarma i do oblasti Malina ■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží (do 203 cm)
usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK ■ vyšší cenová hladina plně odpovídající
předkládané kvalitě a lokalitě
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí, speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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HOTEL ★★★

MERRYAN

od 1.029 Kč
os. / noc
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PAMPOROVO

Rodopy

poloha: Pamporovo, centrum - 50 m, skiareál Pamporovo - 900 m, skiareál Pamporovo (Malina) - 2,7 km,
skiareál Mechi Chal - 9,5 km, skibus* - 0 m, Plovdiv - 80 km, Sofia (letiště) - 220 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, stylová restaurace s krbem a TV / bar, wi-fi připojení
k internetu, hotelový trezor*, úschovna lyží, místnost pro úschovu zavazadel, veřejné parkoviště před
★★
ubytováním, hotelový miniskibus, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: vířivka, finská sauna, pára, multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, masáže*,
posilovací koutek, biliár*
HB
stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu včetně biokoutku a nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem studených či teplých předkrmů, hlavních jídel s přílohou
a dezertů, nápoje za poplatek
ZDARMA
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím
křeslem na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení
■ Suite 2/3/4 - ložnice s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojení k internetu, minibar
výhody a nevýhody: ■ malebný hotel v samotném centru střediska, přesto však nedaleko svahů ■ moderní
zařízení pokojů ■ wellness centrum se saunou s výhledem do piniového lesa ■ výtečná kuchyně včetně lokálních
jídel a produktů ■ exteriér i restaurace v tradiční bulharské horské architektuře ■ celková menší lůžková
kapacita jako záruka klidného pobytu ■ letecká doprava do Sofie včetně přepravy zavazadla (do 23 kg) a lyží
(do 203 cm) usnadní s navazujícím transferem dopravu do střediska - na vyžádání v CK ■ absence bazénu a výtahu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 až 4 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE A VYSVĚTLIVKY K PIKTOGRAMŮM NALEZNETE NA STRANÁCH 3 AŽ 9
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SNOW VOLLEYBALL
port ví
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turnaj ve snow volleyballu za účasti známých sportovních osobností

tkov z

club
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SANTA CATERINA 2. 4. - 9. 4.

PR

AHA

SKI TEST lyží
Rossignol a Dynastar

Váš oblíbený prodejce:

Sdílejte s námi
své zážitky z dovolené

již od

2se skipasem
990 Kč / os.

5 nocí + 4 dny skipas

#nevdama
@nev_dama

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu.

