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slevy pro letní sezónu 2022
SLEVA AŽ 25 % za včasné objednání
■

u většiny hotelů, apartmánů či penzionů je zřetelně v červené ikoně uvedena SLEVA ZA VČASNÝ NÁKUP z ceny
ubytování, slevy se liší výší i datem platnosti; u některých ikon je zde navíc ke slevě přiřazena hvězdička (s vysvětlivkou
u příslušného ceníku), která upozorňuje na výjimky, např. v termínech, kdy slevu lze / nelze uplatnit
SLEVA

15 % do 27. 2.

sleva platí při uzavření smlouvy o zájezdu a úhradě zálohy do uvedeného termínu; sleva uvedená
u konkrétní ubytovací kapacity se nevztahuje na dokupované služby typu autobusová doprava, letecká
doprava, transfer, trajekt, pojištění, plážový servis apod.
■ další slevy a akce naleznete v ceníku dané kapacity (např. 5 nocí za cenu 4 nocí)
■ slevy nelze uplatnit na „last moment“ zájezdy
■

skupinové zájezdy
■

dále nabízíme též velmi atraktivní slevy pro skupiny v počtu od 15 osob;
na tyto se informujte v cestovní kanceláři, nabídku Vám obratem na míru zpracujeme

KOMPLETNÍ NABÍDKA A CENÍK NA

www.nev-dama.cz

použité piktogramy
Na následujících stránkách katalogu jsme použili celou řadu piktogramů. Zde je jejich vysvětlení:
pro danou ubytovací kapacitu platí program NEV-DAMA SUN PARTNER;
podrobné info na www.nev-dama.cz/sun-partner

150 m

★★★

150 m

šíře a kvalita nabídky pro aktivní odpočinek v rámci
dané ubytovací kapacity či ve spolupráci v blízkosti;
* - slabší, ale existující; ** - průměrná; *** - nadstandardní

ve vybraných hotelech sleva pro seniory
na 1. i 2. lůžku
SLEVA
2

BS

BB

HB

FB

AI

ZDARMA

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

stravování zahrnuté v základní ceně; BS - bez stravování,
BB - snídaně, HB - polopenze, FB - plná penze, AI - all inclusive,
V - pouze večeře; + - rozšířené stravování (např. HB+)
úschovna kol (zastřešený, uzavřený prostor)
ANO
NE

ANO

INFO

lze / nelze vzít s sebou domácí zvíře a případně za jakou cenu,
jen s omezením jeho velikosti a / či nutností každý případ
samostatně předem ověřit

ubytovací kapacita (neplatí pro celý objekt)
přizpůsobená pro osoby s omezenou schopností
pohybu s nutností předem ověřit
INFO

wi-fi připojení k internetu;
zdarma, za příplatek
ZDARMA

PŘÍPLATEK

NE

ubytovací kapacita nabízející bezlepkovou stravu

SLEVY / PIKTOGRAMY

turistická karta zahrnující některé z benefitů typu
bezplatné využití vybraných lanovek, vstupy zdarma,
další slevy

přibližná vzdálenost
od nejbližšího jezera či lanovky

ANO
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FAKULTATIVNÍ NABÍDKA 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 online
vyřízení škod do 7 pracovních dnů od nahlášení.
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, kterou za Vás nehradila přímo asistenční služby,
nahlaste 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 CK.

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Domestic Travel od ERV Evropské pojišťovny

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Platí pro cesty po České republice až do 24 dnů. Vztahuje se
na úraz (trvalé následky nebo úmrtí následkem úrazu), osobní věci
i odpovědnost za škodu na zdraví či majetku a zrušení cesty.

Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději
do data doplatku zájezdu. Pozdější sjednání zvýhodněného pojištění
Domestic Travel a jeho rozšířených variant S19 a S19+ není možné.

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.
Jednorázové pojištění
předmět plnění
Úraz
Osobní věci
Odpovědnost za škodu

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

škoda na osobních věcech

18 000 1)

18 000 1)

18 000 1)

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

Limity pojistného plnění v Kč

25 000

2)

25 000

2)

✔ 3)

stornopoplatky COVID-19

✔ 3)
✔ 3)

včetně osobní karantény
Cena pojištění na osobu

25 000 2)

230 Kč

420 Kč

580 Kč

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
spoluúčast 500 Kč, 2) spoluúčast 10 - 20 %, 3) spoluúčast 20 %

1)

Limity pojistného plnění uvedené v přehledu představují nejvyšší možné částky, které pojišťovna poskytne za jednu nebo všechny pojistné
události, jež nastanou v době trvání pojištění.
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Platí pro cesty z ČR do zahraničí až do 24 dnů. Vztahuje se
na léčebné výlohy, asistenční služby, úraz (trvalé následky nebo
úmrtí následkem úrazu), osobní věci i odpovědnost za škodu
na zdraví či majetku a zrušení cesty. 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.
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. Varianty označené „Extra+“ 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 dovolené
a ochrání Vaše finance od objednávky zájezdu až do jeho ukončení.

OBSAH 4

JEDNORÁZOVÉ POJIŠTĚNÍ Basic a Optimal od ERV Evropské pojišťovny

Pojištění Vám sjednáme bez věkového omezení, vždy nejpozději
do data doplatku zájezdu. Pozdější sjednání zvýhodněného pojištění
Basic, Optimal nebo jejich variant C+ či Extra+ není možné.

Basic

Basic C+

Basic
Extra+

Optimal

Optimal C+

Optimal
Extra+

léčebné výlohy

3 000 000 1)

3 000 000 1)

3 000 000 1)

6 000 000

6 000 000

6 000 000

✔

✔

✔

✔

včetně COVID-19
Léčebné
výlohy

zubní ošetření

24 000 1)

24 000 1)

24 000 1)

24 000

24 000

24 000

fyzioterapie

120 000 1)

120 000 1)

120 000 1)

120 000

120 000

120 000

2)

2)

20 000 2)

náhrada za pobyt v nemocnici

Asistenční
služby

Nouzové
situace

20 000

neomezeně

neomezeně

neomezeně

převoz, přeložení a přeprava

1 000 000 1)

1 000 000 1)

1 000 000 1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

repatriace tělesných ostatků

1 000 000 1)

1 000 000 1)

1 000 000 1)

150 000

1)

150 000

1)

150 000

1)

150 000

1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

150 000

1)

150 000

150 000

150 000

150 000

1)

150 000

150 000

150 000

trvalé následky úrazu

100 000

100 000

100 000

200 000

200 000

200 000

úmrtí následkem úrazu

50 000

50 000

50 000

100 000

100 000

100 000

1)

1)

1)

15 000

15 000

15 000

2 000 000

2 000 000

2 000 000

škoda na osobních věcech

7 000

1 000 000

7 000
1)

1 000 000

7 000
1)

1 000 000

1)

škoda na majetku

500 000 1)

500 000 1)

500 000 1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

právní zastoupení

200 000 1)

200 000 1)

200 000 1)

200 000

200 000

200 000

3)

3)

20 000 3)

8 000

3)

8 000

3)

✔

včetně COVID-19

8 000

3)

20 000

✔

20 000
✔

✔

včetně osobní karantény

Cesty autem

20 000

neomezeně

stornopoplatky
Zrušení cesty

20 000

neomezeně

škoda na zdraví
Odpovědnost

20 000

2)

neomezeně

náklady na opatrovníka

Osobní věci

20 000

2)

aktivní asistence

náklady na pohřeb

Úraz

2)

✔
✔

náklady za odtah

10 000

10 000

10 000

náhradní doprava a ubytování

20 000

20 000

20 000

spoluúčast při nehodě
pronajatého vozidla

5 000

5 000

5 000

ubytování za nouzové situace

7 500 4)

7 500 4)

náhradní zpáteční cessta

7 500 4)

7 500 4)

Cena na osobu
Délka pobytu
Basic

Basic C+

Basic
Extra+

Optimal

Optimal C+

Optimal
Extra+

1 až 5 dní

150 Kč

350 Kč

690 Kč

190 Kč

390 Kč

730 Kč

6 až 24 dní

290 Kč

490 Kč

830 Kč

390 Kč

590 Kč

930 Kč

Poznámky (dílčí plnění, spoluúčasti):
1)
spoluúčast 1 000 Kč na každou pojistnou událost, 2) 2 000 Kč za den, 3) spoluúčast 10 - 20 %, 4) spoluúčast 20 %

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ

Plnění do maximální výše v Kč
Jednorázové pojištění
předmět plnění

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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Vážení přátelé dovolené u jezer a na horách,
opět nadešel čas, kdy se zamýšlíte nad výběrem letní dovolené,
a je nám ctí, že opět „virtuálně listujete“ právě naším katalogem.
Stejnou ctí nám bude, zvolíte-li si právě naší cestovní kancelář
za partnera, s nímž se rozhodnete strávit dny oddechu u jezer
či mezi horskými velikány.
Již řadu let se Vám snažíme zprostředkovat návštěvu atraktivních
prázdninových lokalit Evropy za maximálně výhodné ceny a Váš
neutuchající zájem i vysoká míra spokojenosti nás nadmíru těší
a zároveň i zavazuje do budoucna.
Tento katalog je věnován těm z Vás, kteří před mořskými plážemi
preferují aktivní dovolenou na horách či u jezer, a to v italských,
rakouských, francouzských a slovinských Alpách, v horách českých
a slovenských, nebo na bavorské straně Šumavy.
Ať zvolíte jakkoli, věříme, že Vaše volba bude správná, že vyberete
právě lokalitu a ubytovací kapacitu pro Vás zcela ideální, že budete
spokojeni se všemi našimi službami, a že se i v budoucnu budeme
moci znovu setkat nejen prostřednictvím těchto stránek.
Krásné počasí a jen ty nejpříjemnější zážitky na dovolené Vám
již nyní přeje
Vaše cestovní kancelář

DŮLEŽITÉ INFORMACE

výběr zájezdu
Jednotlivá střediska i ubytovací kapacity se od sebe vzájemně
často velmi liší a logicky tak ne každé středisko či ubytovací
kapacita musí zcela vyhovovat osobním potřebám a náročnosti
každého bez rozdílu. Než si vyberete Váš zájezd, zvažte opravdu
důkladně, co od své aktivní letní dovolené očekáváte, zda kladete
důraz na cenu, vzdálenost z ČR, věhlas oblasti, komornost
či naopak živost střediska, teplotu vody, šíři nabídky výletů a aktivit
nebo na polohu a/či kvalitu a/či vybavenost ubytovací kapacity
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. Samozřejmě že názory se různí, ale převážná
většina z Vás by naše názory uvedené na následujících stránkách
měla potvrdit.
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termíny pobytu a časy začátku / konce ubytování
U většiny zájezdů k moři je vypsané ubytování na 7 nocí.
V katalogu věnovaném aktivnější dovolené v horách a u jezer
však převažují ubytovací kapacity, u kterých není nutno dodržovat
pobyty od / do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní
a poslední den pobytu zvolit libovolně či si vyžádat jinak dlouhé
pobyty než celé násobky týdenních. Libovolně volitelnou délku
pobytu nabízíme u většiny ubytovacích kapacit po celou sezónu
či po její část, případně je délka pobytu omezená minimálním
počtem dní. U všech pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je
možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních
či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině a nejpozději
do 18. až 22. hodiny. V případě příjezdu po 22. hodině není možné
garantovat, že budete ubytováni. Ubytování musí být ukončeno
v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla
do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9. hodinou. Samozřejmě
si lze individuálně domluvit i odjezd v den dřívější, i zde je však
nutno se časově přizpůsobit možnostem konkrétní ubytovací
kapacity. Přesné informace k Vámi zvolené ubytovací kapacitě
obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání Vám je však rádi
poskytneme i předem. Podrobné odjezdové pokyny dál obsahují
i informace o doporučených trasách, povinných poplatcích,
orientačních cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánek
či popis 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.

autobusová doprava
K zájezdům z tohoto katalogu lze na vyžádání prostřednictvím naší
CK zajistit autobusovou dopravu, pro ucelené skupiny připravíme
autobus svou velikostí adekvátní jejich potřebám. Případně lze
k autobusu objednat i vlek na kola či lodě. Cena závisí na počtu
osob (tedy i velikosti autobusu) a pobytovém místě.

letecká doprava
K některým 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 těchto stránkách značí
dva symboly. Symbolem ★ až ★★★★★ 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 (vyšší
počet představuje vyšší kvalitu). Celá řada 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 ♣♣♣♣♣ , když
kritéria pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná
s hodnotícími kritérii oficiálních orgánů v příslušné oblasti.

cena zahrnuje
Odstavec s tímto názvem, resp. odstavec s názvem jemu obdobným
(např. „cena na osobu zahrnuje“) naleznete u každého ceníku
ubytovací kapacity na www.nev-dama.cz.
denní a závěrečný úklid
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů
je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně zájezdu.
U apartmánového ubytování však tomu tak vždy není. U některých
apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní
ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč
při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě
v místě pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid
sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací
kapacity, jednoznačně vyplývá z jejího ceníku, resp. z informací
uvedených u něho, když, jedná-li se o závěrečný úklid ve formě
povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě,
kdy o závěrečném úklidu výslovně hovořeno není, se má za to,
že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu,
že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen
formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést
běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše
atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku
včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých
ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra
fakultativně přiobjednat. Dovolujeme si upozornit na skutečnost,
že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době
jeho přípravy a že tudíž mohou nastat případné změny úhrad
v místě pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech

kauce za apartmán
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování
v apartmánech se v převážné většině případů na místě 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 Itálii,
Německu a Rakousku se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí
od 50 do 200 €, ve Francii od 300 do 500 €, v České republice
zpravidla 2 000 Kč a na Slovensku zpravidla 70 €. Stále přibývá
i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou
či pouze jejím prostřednictvím (formou tzv. předautorizace, kterou
si ubytovatel ověřuje platnost karty a dostatek prostředků na ní pro
případné krácení kauce - částka může být blokována až 31 dnů,
přičemž tuto skutečnost nejsme schopni nikterak ovlivnit). Při předání
pokoje / apartmánu v neporušeném a případně uklizeném stavu (dle
konkrétních podmínek) bude kauce vrácena zpět, resp. předautorizace
nebude uplatněna. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny
ubytovacích kapacit uvedeny v rámci jejich ceníku, vždy jsou pak
obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou.
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kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je v základní
ceně zájezdu zahrnut též denní úklid včetně výměny koupelnového
prádla (ručníků). Přímo v pokoji pak často naleznete informaci,
při jakém umístění budou ručníky vyměněny, a při jakém nikoli.
V některých ubytovacích kapacitách se pojmem denní úklid rozumí
úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.

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.
pobytové taxy
U některých ubytovacích kapacit je v ceně zájezdu již pobytová taxa
zahrnuta, u jiných je splatná až v místě formou povinného příplatku,
když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací
kapacity, naleznete u jejího ceníku. Některé lokality o zavedení
pobytové taxy teprve uvažují. Dovolujeme si upozornit na skutečnost,
že informace v tomto katalogu uvedené reflektovaly stav k době
jeho přípravy, a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou třeba
již i pro nadcházející letní sezónu, jelikož výše pobytové taxy závisí
na rozhodnutí konkrétního samosprávného celku, jež může být
přijato kdykoli nezávisle na vůli CK. Ve Francii je u některých kapacit
v rámci pobytové taxy započítána i tzv. ekologická taxa.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

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 handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu, …)
a CK nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit.
V případě přistýlek se pak může jednat též například o pohovku,
rozkládací gauč, palandu, lehátko apod. a nemusí být vždy pevnou
součástí vybavení pokoje; stejně tak nemusí vždy rozměrově
odpovídat standardu běžných postelí, mohou být tedy například
užší a / či kratší. 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.
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důležité upozornění
Veškeré informace uvedené v katalogu vycházejí ze skutečností
známých nebo předpokládaných v době jeho přípravy. 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 drobné úpravy formy či rozsahu
stravování, úpravu složení či změnu charakteru a typu lůžek,
zavedení či změnu výše pobytových tax, závěrečných úklidů,
klubových karet 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 výslovně uvedeny za poplatek,
službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci
v baru a restauraci, úhradu za připojení k internetu, poplatky
za půjčení sportovního vybavení či pronájmu sportovišť atd.
Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde
je nabízen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifikována
u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší,
než je základní cena pobytu, je ubytování míněno bez nároku
na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je tedy brána bez
jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné
na místě - podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři.
Dále si dovolujeme poukázat na povinnost respektování vypsané
otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná o bazény,
jejichž využívání je výjimečně podmíněno používáním koupací
čepice a slipových plavek. Bazény nejsou otevřeny 24 hodin denně,
ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou,
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.
V hotelech, zejména vyšší kategorie, je pak předpokládáno vhodné
společenské oblečení k večeři, tedy přinejmenším dlouhé kalhoty
(ne tepláky) u mužů, vhodná je i adekvátní obuv (ne pantofle).
Upozornit nesmíme opomenout 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 častokrát
tedy autům větším nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale
nezřídka vůbec žádné. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování
pod „obecným“ názvem (např. „Privátní apartmány“, „Residenční
komplexy“, „Apartmánové domy“ atd.) je zpravidla zahrnuto velké
množství apartmánů v daném středisku, a to zpravidla včetně těch,
které jsou nabízeny katalogem jmenovitě. Cestovní kancelář nemůže
také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých

služeb vypsaných v odstavci „vybavenost a služby“ u popisu
jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační
programy, které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících
hlavní sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen
3 měsíce, tedy cca od poloviny června do poloviny září. Zájem
o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo
fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská
postýlka, ložní prádlo, …), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu,
jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou
standardně určeny dětem nedovršených 2 let; v případě zájmu
o dětskou postýlku pro dítě starší se na toto informujte předem.
Pokud je v ubytovací kapacitě k dispozici wi-fi připojení, nelze
klientovi garantovat kvalitu signálu v celém objektu. V poslední
době je též stále častějším jevem omezení kouření v rámci nejen
společných prostor některých ubytovacích kapacit, ale již se stává
pravidlem i na pokojích a v apartmánech, když daná nařízení
v tomto ohledu je vždy nutno respektovat.
Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní
kancelář žádný program v místě pobytu.
Tiskové chyby v katalogu jsou vyhrazeny.
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 a Švýcarska 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.
Zákazník je před uzavřením smlouvy o zájezdu informován
o pasových a vízových požadavcích a zdravotních formalitách, které
jsou nutné pro cestu a pobyt a o obvyklých cenách a lhůtách pro
jejich vyřízení. 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.
Současně upozorňujeme, že děti do 15 let musí mít při cestách
do zahraničí vlastní cestovní pas.
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zdravotní požadavky / COVID omezení
Ministerstvo zahraničních věcí České republiky doporučuje dodržení
tohoto desatera pravidel:
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 ve státech EU je nezbytné předložit „Evropský
průkaz zdravotního pojištění“ (tj. v pravém rohu v poli s hvězdičkami
s označením CZ) a platný doklad totožnosti.
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. Zákazník se zavazuje
dodržovat veškerá hygienická opatření požadovaná dodavatelem
služeb. Epidemiologická situace se může dynamicky měnit, nelze
vyloučit např. zavedení povinných testů, povinného očkování
apod. V souvislosti s přetrvávající pandemií může dojít k zavedení
přísnějších protiepidemických či jiných mimořádných opatření
či omezení jak v ČR, tak i v destinacích, které mají vliv na vstupní
podmínky do destinací. Tyto náhlé změny nelze dopředu předvídat
a naše CK je nemůže nijak ovlivnit, klientům proto v případech
jejich zavedení nárok na bezplatné odstoupení od smlouvy
nevzniká.

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 uzavřena ústně nebo
on-line, vydá cestovní kancelář zákazníkovi potvrzení o zájezdu.
Nabídka zájezdů CK na internetových stránkách CK je výzvou
k podávání nabídek a objednávka služeb se považuje za návrh
k uzavření smlouvy o zájezdu. CK tímto vylučuje aplikaci ustanovení
§ 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 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.
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 www.nev-dama.cz. Všeobecné podmínky prodeje zájezdů
Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. rovněž tvoří nedílnou součást
smlouvy o 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.

cena zájezdu, garance ceny
Ceny zájezdů na www.nev-dama.cz jsou uváděny v českých
korunách (Kč), není-li specifikováno jinak.
cestovní pojištění
V cenách zájezdů není zahrnuto žádné cestovní pojištění. Jeho
vyřízení Vám můžeme nabídnout naším prostřednictvím (viz strana
4 a 5; 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.
povinné smluvní pojištění dle zákona č. 159/1999 Sb.
Pro případ úpadku cestovní kanceláře vystavila banka
Raiffeisenbank a. s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b,
140 78 Praha 4 platební bankovní záruku k zaplacení nároků
vzniklých v souvislosti s úpadkem cestovní kanceláře. Potvrzení
o platné bankovní záruce je aktuálně dostupné na internetu
(www.nev-dama.cz), informace je rovněž k dispozici ve všech
provozovnách naší cestovní kanceláře a u autorizovaných prodejců
naší cestovní kanceláře. Doklad o bankovní záruce bude zákazníkovi
vydán spolu se smlouvou o zájezdu či potvrzení o zájezdu.
copyright
Veškerý obrazový materiál i další údaje v tomto katalogu uvedené
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
obchodní značky 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. CK si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen,
termínů a dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná cena
a další podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu.
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu a na webu
má pouze informativní charakter.

DŮLEŽITÉ INFORMACE

V době přípravy tohoto katalogu se jeví pravděpodobné, že vstup
do jednotlivých zemí 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.
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FRANCIE - HAUTE SAVOIE

© OT Vallee de Chamonix - Salome ABRIAL

BENEFITY
legendární Chamonix s širokou nabídkou sportovního vyžití
úžasná horská atmosféra městečka díky blízkosti
majestátního masivu Mont Blancu
■ možnost cestování vlakem v údolí Chamonix díky věrnostní
kartě zdarma
■ v případě horšího počasí možnosti vnitřních sportovních
aktivit včetně termálních lázní
■ doporučený výlet lanovkou na vrchol Aiguille du Midi (3.842 m)
■ dobrá dostupnost aneb po dálnici téměř až do Chamonix
■ zastávka či výlet do Annecy - francouzských Benátek
■
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 975 km, Brno 1.175 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe,
Freiburg, Basel, Bern, Montreux, Martigny, Trient, Chamonix

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.savoie-mont-blanc.com/en
www.chamonix.com/
www.france-voyage.com/travel-guide/haute-savoiedepartement.htm

HORY A JEZERA
zázemí pro dokonalou aktivní dovolenou. V nabídce je kromě již
zmiňované turistiky dále i silniční cyklistika, sjezdy na horských
kolech, vodní sporty (rafting, kanoistika), tenis, golf, zajištěné
cesty „tzv. ferraty“ a další. Neměli byste vynechat výlet lanovkou
na vrchol Aiguille du Midi (3.842 m) s nezapomenutelnými výhledy
na nejvyšší evropské masivy včetně Mont Blancu. Pro otrlejší je
připravená i nová prosklená vyhlídková plošina nedaleko ledovce
Mer de Glace. Ten je druhým největším ledovcem Alp a dostanete
se k němu buď pěšky z mezistanic lanovky na Aiguille du Midi
či typickým červeným vláčkem, který vás z Chamonix vyveze
až do stanice Montenvers.

HAUTE SAVOIE

Území Horního Savojska je na severu ohraničeno Ženevským
jezerem, které je největším jezerem v Alpách, na východě
švýcarskými a italskými hranicemi, na jihu zasahuje až téměř
k Albertville a na západě jeho pomyslnou hranici tvoří jezero
Bourget. Další významnou vodní plochou v tomto regionu je jezero
Annecy. Okolo celého jezera vede skvěle udržovaná cyklostezka.
Na území Horního Savojska se nachází nejvyšší hora Evropy, Mont
Blanc (4.810 m), jejíž masiv přitahuje každoročně tisíce alpinistů
a horolezců. Ideální základnou nejen pro adrenalinové nadšence,
ale i pro vyznavače klasické vysokohorské turistiky, je legendární
Chamonix. Město i celé údolí s divokou řekou Arve nabízí skvělé

© Savoie Mont Blanc - Bijasson
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popis apartmánů: ■ bilo 4 - 34 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení s vanou, balkon
či terasa
■ trilo 6 - 49 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“),
2x sociální zařízení (1x se sprchou, 1x s vanou), balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka
s grilem, rychlovarná konvice, kávovar, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ nová velmi komfortní residence plně
integrovaná do okolního prostředí nejen díky použité kombinaci
dřeva a kamene ■ prostorné a nadstandardně vybavené apartmány
■ relaxace ve wellness zóně s vyhřívaným venkovním bazénem
v ceně jako odměna po celodenním výletu ■ oblíbené golfové
hřiště jen pár minut od residence ■ díky věrnostní kartě možnost
využití vlakového spojení do centra Chamonix zdarma ■ možnost
přiobjednání snídaní na místě ■ cena plně odpovídající kvalitě
a službám residence, ale před hlavní sezónou za přijatelnou cenu
■ větší vzdálenost do centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 2 220 Kč / os. / 7 nocí
1,7 km

★★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BS

INFO

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz
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FRANCIE

poloha: Chamonix / Les Tines, centrum - 4,5 km, kabinová lanovka
Flégere - 1,7 km, kabinová lanovka I’Aiguille du Midi - 5,5 km,
nástupní stanice vlaku k ledovci Mer de Glace - 4,2 km, golfové
hřiště Golf Club de Chamonix - 1 km, autobusová a vlaková
zastávka - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby s TV, jídelna pro snídaně,
místnost pro úschovu zavazadel, wi-fi připojení k internetu v celé
residenci, garážová stání (počet míst omezen, 1 místo / apartmán),
pračka*, sušička*
sport a relaxace: částečně krytý a částečně venkovní vyhřívaný bazén
60 m² s lehátky, vířivka*, sauna*, pára*, relaxační koutek s lehátky,
multifunkční sprcha*, menší posilovna; v blízkosti golfové hřiště*

♣♣♣♣

OBSAH 4

RESIDENCE ODALYS PRESTIGE ISATIS

CHAMONIX / LES TINES

1
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PARIS
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OBSAH 4

FRANCIE

FRANCIE - SAVOIE

© Olivier ALLAMAND

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 1.175 km, Brno 1.380 km

Brno, Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe,
Freiburg, Basel, Bern, Lausanne, Genève
a dále Motz
nebo
dálniční sjezd Annecy Sud, Albertville, Moûtiers
a dále
Aime, La Plagne
nebo
Bourg St. Maurice, Tignes (sem jsou vztaženy udané vzdálenosti)
UŽITEČNÉ ODKAZY

© Isabelle FABRE

www.savoie-mont-blanc.com/en, http://www.tignes.net/
www.france-voyage.com/travel-guide/savoie-departement.htm
www.la-plagne.com/, https://mairie-motz.fr/cyclotourisme/

HORY A JEZERA
Při zmínce o Savojsku se většině českých turistů nejčastěji vybaví
zimní radovánky v zasněžených Alpách. Hornaté Savojsko je ale
čím dál tím častěji vyhledávaným cílem letních turistů, toužících
po aktivním odpočinku v srdci překrásné přírody zelených Alp.
V nádherné savojské horské krajině vyrostlo během minulého století
až neskutečných 63 turistických resortů, primárně vybudovaných
pro zimní cestovní ruch, ke kterému se během posledních let
přidala i široká letní nabídka. V Tignes a La Plagne klasickou pěší,
vysokohorskou a cyklistickou turistiku doplňuje sjezd na horských
kolech, alpinismus, sportovní lezení, zajištěné cesty tzv. ferraty,
nejrůznější vodní sporty na jezerech a řekách, lyžování na ledovci,
skatepark, golf, míčové sporty, bobové dráhy atd. Různorodou
nabídku venkovních aktivit rozšiřuje navíc i možnost relaxace
ve wellness centrech s bazény a relaxačními zónami. Na své si
tak přijde snad každý turista. Pokud chcete raději zůstat v podhůří

a na dosah oblíbených savojských ledovcových jezer Lac du Bourget
či Lac d’Annecy, ubytování na břehu řeky Rhôny nedaleko obce
Motz vám poskytuje ideální zázemí pro různorodé cyklistické výlety
do blízkého i dalekého okolí.

BENEFITY
v Tignes i La Plagne v nabídce nepřeberné množství
sportovních aktivit
■ karta My Tignes Open - přístup na aktivity, lanovky a 150 km
tratí pro horská kola
■ v Tignes možnost letního lyžování na ledovci
■ olympijská bobová dráha v La Plagne
■ Motz jako ideální destinace pro cyklisty - itineráře podél
Rhôny či okolo jezer
■ obecně malá ekonomická náročnost ubytování oproti zimní
sezóně
■ doporučená zastávka či výlet do Annecy - francouzských
Benátek

SAVOIE

■
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© Olivier ALLAMAND

poloha: La Plagne - lokalita Plagne Villages, centrum / Plagne
Centre - 1,6 km, Télébus - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
vyhrazené parkoviště, garážová stání* (počet míst omezen;
rezervace nutná předem), pračka* a sušička*, ranní donáška
čerstvého pečiva
sport a relaxace: bazén 18 x 6 m s vířivkou, pára*, masáže*

♣♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 2 - 22 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“)
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ bilo 4 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“) či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ bilo 6 - 39 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, kabina se 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“) či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, fén,
myčka nádobí (s výjimkou typologie mono 2), mikrovlnka, kávovar,
rychlovarná konvice, topinkovač
výhody a nevýhody: ■ oblíbená kapacita ze zimní sezóny
■ nedávno otevřená moderní residence s wellness s bazénem
a vířivkou v ceně, pára již za poplatek ■ spojení s Plagne Centre
pomocí lanovky Télébus a odtud již možnost výjezdu lanovkou
na hřeben ■ možnost dokoupení snídaní na místě ■ typologie
mono 2 bohužel bez myčky a bez balkonu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS PRESTIGE FRONT DE NEIGE

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 1 804 Kč / os. / 7 nocí
★★★

BS

INFO

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz

LA PLAGNE

150 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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RESIDENCE VILLAGE DES OISEAUX

upřesnění: moderní residenční komplex s desítkou částečně
řadových patrových vilek na soutoku řek Rhône a Fier u sportovního
komplexu a menší vodní plochy vhodné ke koupání
poloha: Motz / centrum - 3 km, jezero Lac de Bourget - 17 km, jezero
d’Annecy - 44 km, Ženevské jezero - 65 km, supermarket - 4 km
vybavenost a služby: recepce, úschovna jízdních kol, vyhrazené
parkoviště, pračka*, sušička*; v těsné blízkosti restaurace

OBSAH 4

FRANCIE

2

♣♣♣

sport a relaxace: cyklostezka, bruslařská stezka, velodrom,
tenisové kurty, lanové centrum*, přírodní koupaliště; v blízkosti
půjčovna elektrokol*
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 32 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
■ trilo 6 - 43 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ „šuplík“), sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, mikrovlnka
s grilem, rychlovarná konvice, kávovar, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ moderní vilové domky s unikátní polohou
na břehu řeky Rhôny s velmi pěkně zařízenými apartmány
■ ideální místo pro cyklistické výlety po okolí - různé tematické
okruhy ■ vzhledem k umístění na ornitologické stezce vhodné
pro milovníky ptactva ■ možnost koupání v přírodním koupališti
u residence a využívat přilehlé sportovní centrum ■ přímo
naproti residenci menší restaurace O Perché ■ tip na individuální
celodenní výlet do blízké Ženevy ■ na vyžádání a za příplatek
možnost modulace apartmánu (propojení s jinými jednotkami) až pro
skupinku 8 osob ■ delší vzdálenost do centra obce
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

*
SLEVA
4. 2.

1
15 % do
14. 3.
10 % do
14. 4.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 765 Kč / os. / 7 nocí
BS

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

MOTZ

17 km

16

poloha: Tignes - lokalita Val Claret, centrum lokality Val Claret - 300 m,
jezero Le Lac - 1,2 km, Tignes - 1,2 km
vybavenost a služby: recepce, výtah, veřejné parkoviště - 50 m,
veřejné garáže - 500 m
popis apartmánů: ■ mono 2 - 13 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno
i typ „šuplík“) či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla
balkon

♣♣♣

■ studio 4 - 21 m² - kabina zpravidla oddělená zašupovací stěnou
či neuzavřené zvýšené patro v rámci obývacího pokoje s palandou,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby (možno i typ „šuplík“) či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
■ bilo 6 - 30 m² - 1 ložnice či neuzavřené zvýšené patro v rámci
obývacího pokoje se 2 samostatnými lůžky či palandou a případně
1 dalším samostatným lůžkem či rozkládacím gaučem pro 1 osobu,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby (možno i typ „šuplík“) či 1 či 2 samostatnými lůžky,
kabina či vstupní místnost s palandou, sociální zařízení s vanou,
zpravidla balkon
vybavenost apartmánů: TV, trouba či mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ oblíbená residence ze zimní sezóny
■ poloha v těsné blízkosti lanovek a přímo naproti podzemní
dráze vedoucí na ledovec Grande Motte s možností letního
lyžování ■ ideální dostupnost obchodů, restaurací a večerní zábavy
■ zastávka střediskového busu přímo před residencí ■ k týdennímu
pobytu zdarma karta My Tignes Open opravňující k čerpání
mnoha sportovních aktivit ve středisku včetně možnosti používat
zdarma přepravní zařízení (bude potvrzeno) ■ některé apartmány
po částečné rekonstrukci ■ doslova nulové zázemí ■ jednoduše, ale
účelně vybavené apartmány
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

FRANCIE

RESIDENCE ODALYS ROND POINT DES PISTES

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 1 589 Kč / os. / 7 nocí
BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

TIGNES

1,2 km

© Andy Parant
* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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HORNÍ RAKOUSKO

LINZ
SALZBURG
INNSBRUCK

HORNÍ RAKOUSKO

GRAZ

© WGD Donau Oberosterreich Tourismus GmbH - Hochhauser

HORY A JEZERA
Horní Rakousko (Oberösterreich) je spolu s Dolním Rakouskem
(Niederösterreich) jedinou spolkovou zemí, s níž ČR sousedí. Hlavní
zajímavosti jsou koncentrovány na severu u našich hranic a zejména
pak v jižní části Horních Rakous v tamních nejsevernějších
výběžcích Alp, tedy v oblasti Solné komory (Salzkammergut) pod
masivem Dachsteinu a v oblasti Pyhrn-Priel v pohoří Totes Gebirge.
Gosau je obec s 1.800 obyvateli ve spolkové zemi Horní Rakousko,
těsně u hranic se Salcburskem. Je součástí oblasti Dachstein
West. Údolí Gosautal se rozkládá ve výšce cca 730 m n. m. a krom
největšího lyžařského střediska Horního Rakouska nabízí mnoho
kilometrů tras různých stupňů náročnosti s krásnými výhledy pro
pěší i cyklisty. Vykoupat se lze v místním jezeře Gosausee, v lesních
lázních Waldbad Lungötz nebo v jezeru v sousedním St. Martinu.
Na dosah je odtud Salzkammergut neboli „Solná komora“, řadící
se mezi nejfotogeničtější a nejpříjemnější místa v celém Rakousku,
zóna křišťálově čistých hlubokých ledovcových jezer obklopených
srázy pohoří Dachstein, Totes Gebirge a Traunstein. Nejznámějšími
středisky jsou starobylý Hallstatt u překrásného jezera, městečko
s proslulými starými zpřístupněnými solnými doly a nalezištěm
pravěké kultury či lázně Bad Ischl, které si oblíbil císař Franz Josef I.
Dunajská stezka je slavná cyklostezka podél Dunaje, vůbec
nejstarší trasa tohoto typu, jejím základem je hrázní silnice
vybudovaná Římany jako součást severní hranice římské říše.
Donauschlucht je soutěska Dunaje, jenž se prokousává žulou mezi
bavorským Pasovem a Aschachem v Horním Rakousku.
str. 19

18

VÍDEŇ

Bad Leonfelden je lázeňské městečko v překrásné oblasti
Mühlviertel u hranic ČR, ideální výchozí bod pro výlety do trojmezí
Rakouska, Bavorska a Čech. Vodoléčebné lázně Bad Leonfelden jsou
známé svým nezaměnitelným šarmem a nabízejí tu nejlepší relaxaci.

© WGD Donau Oberosterreich Tourismus GmbH - Steininger

str. 20

DUNAJSKÁ STEZKA

slavná cyklostezka podél Dunaje, nejstarší trasa tohoto typu
jejím základem hrázní silnice vybudovaná Římany jako součást
severní hranice římské říše v 1. století našeho letopočtu
■ Donauschlucht, soutěska Dunaje prokousávajícího se
žulovým podložím mezi bavorským Pasovem a Aschachem
■ romantické údolí s minimálním osídlením, ideál pěší turistiky
■ Schlögener Schlinge, smyčka Dunaje u městečka Haibach,
dvojitý meandr řeky, největší svého druhu v Evropě
■
■

BAD LEONFELDEN

lázeňské městečko v překrásném prostředí oblasti
Mühlviertel jen kousek od českých hranic
■ poloha v 750 m n. m. na úpatí Sternsteinu 25 km od Lince
■ vodoléčebné lázně s interakcí lesa, vzduchu, vody a léčivého
bahna, obnova zdravé rovnováhy těla, mysli a duše
■ 18jamkové golfové hřiště GC Mühlviertel St. Oswald-Freistadt
■ neobvyklá krajina v rakousko-bavorsko-českém trojmezí
■ turistické trasy v žulovými balvany posetém kraji Mühlviertel
■

str. 21

DACHSTEIN WEST

obec Gosau, součást oblasti Dachstein West
údolí Gosautal nabízející mnoho kilometrů tras různých
stupňů náročnosti s krásnými výhledy pro pěší i cyklisty
■ atraktivní koupání v jezeře Gosausee, v lesních lázních
Waldbad Lungötz nebo v jezeru v sousedním St. Martinu
■ návštěva největší ledové jeskyně světa Eisriesenwelt Werfen
■ na jednodenní výlet pohodlně dostupný Mozartův Salzburg
■
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu
včetně biokoutku a nápojů
■ večeře - 6chodové menu zpravidla formou servírovaného hlavního
chodu s výběrem z několika hlavních jídel a bohatého bufetu
s variacemi předkrmů, polévek, salátů, sýrů a dezertů, po celý den
vybrané nealkoholické nápoje, víno a pivo, místní pálenka (na baru,
během otevírací doby); ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Komfort 2 balkon - 30 m² - pokoj s manželskou
postelí, gauč, soc. zařízení s vanou a sprchou, oddělené WC, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, minibar, župany a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ po všech stránkách kvalitní 4*S wellness
hotel oblíbeného řetězce Falkensteiner nedaleko českých
hranic ■ „adults only“ hotel pro hosty od 14 let ■ bohaté
stravování formou all-inclusive light ■ neomezené Gree
Fee na golfové hřiště v nedalekém Mühlviertel St. Oswald již
v základní ceně ■ netradiční nadčasová architektura a opravdu
špičkové wellness centrum pro dokonalou relaxaci ■ ideální
hotel pro pořádání seminářů, školení a firemních akcí; velké
a profesionálně vybavené konferenční zázemí ■ výrazná sleva
pro pobyty od 4 nocí platící po celou sezónu ■ vysoká cena
odpovídající však vysoké kvalitě poskytovaných služeb
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci;
speciální nabídka „sleva 25 %“ na pobyty od 4 nocí dle ceníku

REZERVUJTE IHNED

od 4 020 Kč / os. /1 noc
19 km

★★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

AI LIGHT

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz
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poloha: Bad Leonfelden, centrum - 1 km, vodní nádrž Lipno - 19 km,
18jamkové golfové hřiště Golfclub Mühlviertel - 26,5 km, Linz - 30 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s otevřeným krbem,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace à la carte, bar,
sluneční terasa s posezením, vinárna, 3x seminární místnost*, wifi
připojení k internetu, výtah, vyhrazené parkoviště, dobíjecí stanice
pro elektromobily
sport a relaxace: lázně Acquapura o velikosti 2.500 m² - bazén
100 m², venkovní vyhřívaný bazén 80 m², ochlazovací bazén,
vířivky, sauna, finská sauna, biosauna, pára, infrakabina, relaxační
místnost s lehátky, terasa s lehátky a slunečníky, masáže*,
kosmetické služby*, wellness procedury*, nadstandardně vybavená
posilovna, půjčovna jízdních kol* a elektrokol* (dle dostupnosti),
bohatý sportovní program, jóga, green fee do Golfclubu Mühlviertel
St. Oswald - Freistadt

★★★★

OBSAH 4

FALKENSTEINER HOTEL & SPA BAD LEONFELDEN

BAD LEONFELDEN

1
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RAKOUSKO
OBSAH 4
DUNAJSKÁ STEZKA
20

2

HOTEL DONAUSCHLINGE

★★★★

poloha: Haibach ob der Donau, centrum - 5 km, řeka Dunaj - 10 m,
přístavní molo výletních lodí - 20 m, veřejné venkovní koupaliště 200 m, cyklostezka podél Dunaje - 50 m, přírodní koupaliště
Woody´s Naturbadeanlage - 15,7 km, 18jamkové golfové hřiště
Golfclub Donau Freizeitland Linz-Feldkirchen - 21 km, koupací
jezera ve Feldkirchenu - 21,7 km, Linz - 38 km, Pasov - 43 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / internet point / hotelový
trezor, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace /
bar, kavárna, společenská místnost s TV, wi-fi připojení k internetu,
seminární místnost, konferenční místnost až pro 130 osob, zimní
zahrada, sluneční terasa, zahrada se slunečníky a lehátky, malý
dětský koutek, dětské hřiště, místnost pro úschovu zavazadel,
úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: bazén# 15 x 7 m, finská sauna#, bio sauna#,
pára#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky#, stolní tenis,
možnost zapůjčení holí pro Nordic Walking a batohu, půjčovna
jízdních kol*, půjčovna elektrokol*, masáže*, kosmetické služby*;
veřejný venkovní bazén 100 m²# (vstup zdarma pro hotelové
hosty) cca 200 m od hotelu; služby označené# mohou využívat děti
až od 16 let nebo v doprovodu rodičů
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla lehký oběd formou bufetu, malý salátový bufet,
možnost obědového balíčku (objednání v hotelu)
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj
■ večeře - zpravidla formou bufetu či formou servírovaného
3chodového menu s výběrem z několika hlavních jídel s přílohou,
salátový bufet; od 10.00 do 22.00 hod. vybrané nealko nápoje,
od 17.30 do 22.00 hod. též pivo a víno, ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - 25 m² - pokoj se 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou (pokoj je zpravidla
v podkroví)
■ Family 4 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí, 3. a 4. lůžka
formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou či vanou (pokoj je zpravidla v podkroví)
■ Family 4 balkon - 35 m² - pokoj s manželskou postelí,
3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor (pouze Family 4
balkon), wi-fi připojení k internetu, župany a pantofle do wellness
(na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ unikátní poloha hotelu přímo na břehu
Dunaje v místě slavného říčního meandru zvaného „Schlögenská
smyčka“ ■ ideální výchozí bod pro romantické plavby po Dunaji,
cyklistické výlety po Dunajské stezce či pěší túry v okolí Dunaje
- např. na vyhlášenou vyhlídku nad Schlögenem s úchvatnými
pohledy na Dunaj ■ v blízkém okolí až 8 golfových hřišť
■ velmi dobrá kuchyně a navíc bohatá nabídka v rámci
all inclusive ■ dostatečná kapacita i pro větší skupiny a několik
seminárních místností ■ menší, avšak kvalitní a v roce 2014 nově
zrekonstruované wellness ■ až 2 děti do nedovršených 8 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ po celou sezónu
možnost zkrácených pobytů od 2 nocí ■ úsporná akce „7 za 6“
platná po celou sezónu či „4 za 3“ pro pobyty od neděle platná
mimo hlavní sezónu ■ větší vzdálenost od centra aneb večerní
zábava především v rámci hotelové nabídky
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“
dle ceníku

REZERVUJTE IHNED

2

od 5 850 Kč / os. / 4 noci
15,7 km

★★★
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poloha: Gosau, centrum - 400 m, veřejný krytý bazén Gosau 1,1 km, přírodní koupaliště Russbach - 6,2 km, jezero Gosausee 8 km, jezero Hallstätter See - 11 km, Hallstatt - 15 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / společenská místnost /
wi-fi připojení k internetu, uvítací přípitek, restaurace, bar, vinný
sklep, seminární místnost (pro až 300 osob), velká zahrada, dětské
hřiště, dětský koutek, výtah, úschovna jízdních kol, vyhrazené
parkoviště, terasa s posezením, lehátky a slunečníky
sport a relaxace: bazén 7 x 4 m, sauna, relaxační koutek,
posilovna, půjčovna horských kol a holí pro nordic walking (dle
dostupnosti), půjčovna elektrokol* (dle dostupnosti), lezecká stěna*,
masáže*, krytý tenisový kurt*

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ oběd - formou lehkého bufetu či snacku včetně nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla zákusek, káva, čaj a zmrzlina pro
děti od 15.00 do 16.00 hodin
■ večeře - zpravidla formou bufetu či formou servírovaného
3chodového menu, salátový bufet; od 10.00 do 21.00 hodin
nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané místní alkoholické nápoje,
káva a čaj; ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Superior 2/3/4 balkon - 30 m² - pokoj
s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro
1 až 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2/3 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení
■ Family 2/3/4 balkon - 50 m² - pokoj s manželskou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ Standard 1 - 30 m² - pokoj 1 lůžkem, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., fén, telefon, minibar*, trezor, župany
a pantofle do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ pohodová rodinná atmosféra v hotelu s all
inclusive ■ bohaté sportovní i relaxační zázemí a velká zahrada
s novým dětským hřištěm ■ ideální výchozí bod pro vyznavače
horské turistiky aneb působivý horský hřeben Gosaukamm
či jezero Gosausee na dohled ■ vyšší ceny, avšak odpovídající
kvalitě ubytování a poskytovaným službám
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

2

od 6 120 Kč / os. / 3 noci
6,2 km

★★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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DACHSTEIN WEST

3
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RAKOUSKO - ŠTÝRSKO

LINZ

VÍDEŇ

SALZBURGG
INNSBRUCK

GRAZ

HORY A JEZERA
Štýrsko (Steiermark) je se svými 16.401 km² druhou největší
spolkovou zemí Rakouska, jen jeho menší část lze ovšem nazvat
vysokohorskou. Marketingově se prezentuje sloganem „zelené srdce
Rakouska“, je charakterizováno hlubokými lesy, krásnými řekami,
jezery a údolími. Nejznámějším turistickým magnetem Štýrska je
oblast Schladming-Dachstein, nabízí dokonce i ledovec Dachstein
Gletscher. Čistá příroda, zábava, relaxace a skvělé sportovní
zázemí jsou hlavními atributy letní dovolené v tomto překrásném
koutu Štýrska. Do výšin Vás vyveze řada lanovek v letním provozu,
golfisté mohou vyzkoušet některé z 5 místních hřišť. Zapomenout
nesmíme ani na vodní a lázeňský komplex GrimmingTherme
v Bad Mitterndorfu či vodní centrum ve Schladmingu. Adrenalinovou
zábavu poskytnou Mountain go-carts v Hochwurzenu, canyoning,
rafting, lanové parky či letní bobová dráha Rittisberg Coaster.
Jedna z nejoblíbenějších turistických oblastí Štýrska leží mezi
masivy Totes Gebirge, Dachstein a Grimming v oblasti takzvané
Solné komory (Salzkammergut). Z obce Tauplitz se lanovkou
s nádhernými výhledy dostanete až na náhorní plošinu Tauplitzalm
ve výšce 1.656 m n. m. Na největší náhorní plošině ve střední
Evropě vás čeká jedinečná alpská květena, půvabné pastviny
a křišťálově čistá jezera. Čeká vás množství turistických tras všech
stupňů obtížnosti, bonbónkem je túra na vrchol Lawinenstein nebo
Große Tragl, k šesti okouzlujícím jezerům s unikátní krasovou flórou.
str. 23

TAUPLITZ

Lachtal je horské středisko ležící v oblasti Murtal v pohoří Wölzer
Tauern. Jde o nejvíce zalesněnou oblast Rakouska a zároveň jedno
z nejslunnějších míst v rakouských Alpách. Cyklisté ocení výlet po
Murské cyklostezce, děti zase jízdu parním vláčkem údolím Murtal.

str. 24

LACHTAL

atraktivní slunné horské středisko ležící v oblasti Murtal
skvělá dovolená ve Štýrsku, jedna z finančně nejpříznivějších
■ nenáročná okružní hřebenovka přes vrchol Hoher Zinken
■ 3 km lanových překážek a venkovní koupaliště v Oberwölzu
■ idylické horské pleso Fischsee, výstup na vrchol Hohenwart
■ výlet po Murské cyklostezce z Tamswegu do Murau
■ jízda parním vláčkem malebným údolím Murtal
■
■

čtyřsedačkou s nádhernými výhledy na romantickou náhorní
plošinu Tauplitzalm ve výšce 1.656 m n. m.
■ největší náhorní plošina ve střední Evropě s jedinečnou
květenou, půvabnými pastvinami a křišťálově čistými jezery
■ procházky nádhernou krajinou pohoří Totes Gebirge
■ množství turistických tras všech stupňů obtížnosti
■ bonbónkem túra na vrchol Lawinenstein nebo Große Tragl
■ jednodušší turistika přes Tauplitzalm k 6 okouzlujícím jezerům
s pitnou vodou a unikátní vysokohorskou krasovou flórou

ŠTÝRSKO

■

22
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SCHLADMING DACHSTEIN

známé štýrské středisko v údolí Ennstal pod Dachsteinem
východiště tras i lanovky k Dachsteinskému ledovci
■ zaujme Dachstein Sky Walk, nová panoramatická vyhlídka
umožňující dohlédnout až na vrcholky Šumavy, visutý most
a ledovcová jeskyně či možnost letního lyžování
■ Dachstein kolébkou zajištěných cest, tzv. klettersteigů
■ dovolená uprostřed nejkrásnější horské oblasti Štýrska
■ nedozírné možnosti pro horská kola a pěší výlety
■
■
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★★★

poloha: Tauplitz, centrum - 100 m, lanovka Tauplitz - 250 m,
veřejné koupaliště Alpenbad Bad Mitterndorf - 6,7 km, termální
lázně Grimming Therme - 8,3 km, jezero Spechtensee - 9 km,
jezero Tauplitzsee - 17 km, jezero Grundlsee - 22 km, lázeňské
město Bad Aussee - 22 km, Hallstatt - 37 km, Schladming 43 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty, à la carte restaurace, bar, zimní zahrada, dětský
koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol, výtah,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna, pára, relaxační koutek s lehátky, biliárd,
stolní fotbal; wellness otevřeno v letní sezóně pouze na vyžádání
a po dohodě s recepcí

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček (vlastní příprava u snídaně; 1x pečivo,
1x ovoce)
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního jídla
s přílohou, salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 typ A - 18 m² pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení
■ Standard 2 typ B - 18 m² pokoj s 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení
■ Standard 2+2 - 20 m² pokoj s manželskou postelí a případně
rozkl. gaučem pro 2 děti do nedovršených 15 let, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., fén
výhody a nevýhody: ■ výborná poloha přímo v centru a zároveň
pouze pár desítek metrů od nástupní stanice lanovky na náhorní
planinu Tauplitzalm ■ velice zajímavá cenová nabídka a speciální
akce platné po celou sezónu ■ až 2 děti do nedovršených
10 let ubytovné na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ velmi dobrá
kuchyně ■ řada turisticky atraktivních cílů v oblasti Solné
Komory snadno dostupných autem ■ letní karta Salzkammergut
Sommer Card pro pobyty od 3 nocí zahrnuta v ceně (např. sleva
na lanovku Tauplitz, sleva na vstup na vybraná koupaliště a do lázní)
■ možnost zkrácených pobytů od 2 nocí po celou sezónu ■ bez
hotelového bazénu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí;
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

RAKOUSKO

HOTEL TAUPLITZERHOF

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

2

od 3 870 Kč / os. / 4 noci
★★

HB+
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TAUPLITZ

9 km
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ALPENSASTHOF TANZSTATT

poloha: Schönberg - Lachtal, centrum - 500 m,
lanovka Lachtal - 550 m, jezero Gellsee - 4,3 km, termální lázně
Aqualux Therme - 32 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace / bar, úschovna jízdních kol, vyhrazené parkoviště

OBSAH 4

RAKOUSKO

2

★★★

stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček, 1x pečivo, 1x ovoce (vlastní příprava
u snídaně)
■ odpolední svačina - zpravidla sladký zákusek, káva, čaj
od 16.00 do 17.00 hodin
■ večeře - zpravidla formou bufetu s polévkou, předkrmem, salátem,
hlavním chodem a dezertem, 2 nápoje zdarma (0,2 l nealko, 0,3 l pivo
či 1/8 l víno); ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon - cca 18 m² - pokoj
s manželskou postelí, možnost 3. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 dítě do nedovršených 16 let, sociální zařízení, balkon
■ Standard 3+1 balkon - cca 24 m² - pokoj s manželskou postelí,
možnost 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 2 děti
do nedovršených 16 let, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ až 2 děti do nedovršených 10 let zdarma
na pokoji s rodiči ■ lokalita přímo v centru střediska ■ AQUALUX
Therme Fohnsdort půl hodiny od hotelu s wellness zázemím
včetně venkovního i vnitřního bazénu jako garance zábavy i při
nepříznivém počasí ■ ideální místo pro letní aktivní dovolenou
■ nepřítomnost wellness zázemí přímo v hotelu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, pětidenní
pobyty od neděle do pátku a dvoudenní pobyty od pátku do neděle

REZERVUJTE IHNED

2

od 6 690 Kč / os. / 7 nocí
AI LIGHT

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LACHTAL

4,3 km
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★★★

upřesnění: ubytování se skládá z hlavní a vedlejší budovy
vzdálených od sebe cca 20 m; všechny níže uvedené služby jsou
poskytovány v hlavní budově; pouze bar je v budově vedlejší; pokoje
jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace budovy, ve které
jsou umístěny
poloha: Ramsau am Dachstein, centrum - 8 km, lanovka na ledovec
Dachstein - 550 m, přírodní koupaliště Freizeitpark Ramsau Beach 6,5 km; upozornění: silnice vedoucí k hotelu je zpoplatněná (15 € /
pobyt / os. od 13 let; k zakoupení v hotelu, první průjezd možný
bezplatně )
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty (zavřená mezi 10. a 14. hodinou), stylová restaurace, wi-fi
připojení k internetu, bar, sluneční terasa s posezením, dětské hřiště
(cca 200 m od hotelu), úschovna jízních kol, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: sauna (na vyžádání)

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček (vlastní příprava u snídaně)
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo a káva od 14.00 hod.;
pro děti též zmrzlina
■ večeře - zpravidla servírované 3chodové menu s výběrem
hlavního jídla s přílohou (1 jídlo vždy vegetariánské), během večeře
od 18.00 do 20.00 hod. 2x nápoj / os. (vybrané nealko nápoje, pivo,
stolní víno, vybraná lihovina, káva či čaj), ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 14 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
přistýlkou pro 1 osobu, sociální zařízení
■ Standard 2+2 - 17 m² - pokoj s manželskou postelí a palandou,
maximální obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby a 1 dítě
do nedovršených 16 let, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 1 - 12 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální
zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat.
výhody a nevýhody: ■ dokonalá poloha v nadmořské výšce
1800 m n. m. v blízkosti turisticky vyhledávaného horského
masivu s ledovcem Dachstein ■ hotelové ubytování přímo
u značených stezek pro pěší turistiku či náročnější trasy pro
horská kola ■ ideální kombinace pro méně náročné klienty
na ubytování vyhledávající aktivní dovolenou na horách ■ velká
sluneční terasa s překrásným výhledem na okolní hory
■ relaxační zázemí pouze se saunou ■ velmi klidná lokalita bez
možnosti bujaré večerní zábavy vyjma posezení v baru
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ a „sleva 5 %“ dle ceníku

RAKOUSKO

BERGHOTEL DACHSTEIN

OBSAH 4

3

*
SLEVA
0. 4.

REZERVUJTE IHNED

1

od 6 480 Kč / os. / 7 nocí
6,5 km

★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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RAKOUSKO

LINZ

VÍDEŇ

SALZBURG
INNSBRUCK

GRAZ
KLAGENFURT
F

© Region Villach Tourismus (Nicht an Dritte!)

HORY A JEZERA
Korutany jsou nejjižnější spolkovou zemí Rakouska, prosluly
zejména největším počtem jezer (celkově jich Korutany mají 1270)
i slunečných dnů v celé zemi našich sousedů.
Jednoznačně nejoblíbenějším korutanským jezerem na koupání
je mondénní Wörthersee, dlouhé 17 km. Nabízí návštěvníkům
nespočetné možnosti rekreace a sportovního vyžití, takřka
jako u moře. Vodní sporty na nejvyšší úrovni lze pěstovat také
na jezeře Ossiacher See, které leží pod masivem Gerlitzen.
Nejjižnější ze všech rakouských „koupacích“ jezer, Faaker See,
láká návštěvníky nádherně tyrkysovou vodou o teplotě 26 °C,
spoustou sluníčka a širokým výběrem sportovních možností. Téměř
subtropické podmínky nabízí přívětivé a útulné jezero Klopeiner
See, dlouhé 1,8 km, jehož voda dosahuje teploty 28 °C. Ochlazení
v horkých letních měsících hledají četní návštěvníci v Obirských
krápníkových jeskyních, největších a nejbarevnějších v Rakousku,
s teplotou +8 °C. Uprostřed hor, lesů a luk leží přírodní a křišťálově
čisté jezero Presseggersee, hlavní letní magnet údolí Gailtal.
Z korutanských měst zmiňme Villach, který připomíná svou
atmosférou italská renesanční města. Ostatně do Itálie je odtud

opravdu blízko, stejně jako do Slovinska. Tomuto trojmezí dominuje
hora Dreiländereck (1.506 m n. m.), na jejíž vrchol jezdí i v létě
lanovka, atrakcí je jízda na motokárách dolů po sáňkařské
dráze. Nejvyšším bodem Villašských Alp je hora Dobratsch
(2.166 m). Zatímco kolem podlouhlého jezera Ossiacher See
vede třicetikilometrová nenáročná cyklostezka, panoramatická
cesta Villacher Alpe na horu Dobratsch je výlet pro náročné
cyklisty. Dá se sem však vyrazit i autem a uvidíte odtud půlku
Korutan, do Itálie i Slovinska. Denně tryská ze země u Villachu
ze šesti vydatných pramenů 40 milionů litrů termální vody, bohaté
na radon. Má 29,5 °C a příznivě působí na pohybový aparát, krevní
oběh a dýchací cesty. Také snižuje bolestivost a tlumí záněty, což
objevili už staří Keltové a po nich Římané, kteří zdejší území dobyli.
Lázně Warmbad u Villachu jsou dnes vývěsním štítem moderního
lázeňství, a to ve futuristickém projektu rekonstrukce starých
termálních lázní KärntenTherme pod masivem Dobratsch. Nové
lázně nabízejí svým hostům nespočet atrakcí ve čtyřech patrech
na 11.000 m² plochy. Z prosklených amfiteátrů jsou vidět úchvatná
panoramata okolních hor.

KORUTANY

OBSAH 4

RAKOUSKO - KORUTANY

© Kärnten Werbung
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KATSCHBERG

průsmyk uprostřed národního parku Vysoké Taury na pomezí
Korutan a oblasti Lungau v Salcbursku
■ skutečný letní rodinný turistický ráj, na 200 km značených
turistických tras
■ nádherná krajina, malebné horské chaty i čerstvý vzduch
■ pestrá škála aktivity jako canyoning, rybaření, golf, jízda
na horských kolech, rafting, jízda na koních či lanový park
■

str. 31 - 32

NASSFELD

hlavní magnet údolí Gailtal na hranicích Itálie u jezera
Presseggersee
■ absolutně nejslunečnější resort spolkové země Korutany
■ více než 1.000 km značených stezek pro pěší vedoucích
i do italského regionu Friuli
■ přes 800 km cyklotras všech náročností
■ úžasná kanoistika a rafting na divoké řece Gail
■ zábavní dětský park u jezera Presseggersee s trampolínami,
miniautíčky a bazény s různými vodními atrakcemi
■

str. 30

VYSOKÉ TAURY

OBSAH 4

str. 28 - 29

nejdelší horský systém rakouské části Alp (200 km)
nejmohutnější hřeben Východních Alp, plný ledovců
■ v roce 1981 území o rozloze 1.834 km² vyhlášeno Národním
parkem Hohe Tauern, je největším v Alpách
■ malebné středisko Mallnitz, vklíněné mezi horami ve výšce
1.191 m n. m., místo velice vhodné pro rodinou rekreaci,
lázně pro léčbu dýchacích cest
■ Mallnitz jako výchozí bod lanovky na vrchol Ankogel a mnoha
zajímavých turistických cest
■ Mölltalský ledovec i Großglockner, nejvyšší hora Rakouska
■
■

© ViFaOs

str. 33

FAAKER SEE

nejjižnější ze všech rakouských „koupacích“ jezer lákající
návštěvníky nádherně tyrkysovou vodou o teplotě 26 °C
■ vodní plocha o rozloze 2,2 km2 s největší hloubkou 29,5 m
■ spousta sluníčka a široký výběr sportovních možností
■ poloha jižně od Villachu pod severními svahy masivu Karavanky
■ oblíbenými výletními cíly vrcholy Dobratsch a Mittagskogel
■ populární turistická destinace s množstvím restaurací
na březích
■ vyhlášená rybářská lokalita se sumci, candáty, kapry či líny

© Ferienregion National park Hohe Tauern - F. Rieder

KORUTANY

■

© Ferienregion National park Hohe Tauern - Michael Huber
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1

FALKENSTEINER CLUB FUNIMATION KATSCHBERG

poloha: Katschberghöhe, centrum - 500 m, dětský park
Katschhausen - 100 m, jízdárna - 100 m, veřejné koupaliště Gries
bei Rennweg - 4,5 km, 18jamkové golfové hřiště St. Michael im
Lungau - 6 km, jezero Prebersee - 29,5 km, jezero Millstätter See 37 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace / stylová
restaurace / bar, dětská restaurace, relaxační místnost, 3x tématický
bar, uvítací přípitek, wi-fi připojení k internetu, dětské disco, velká
sluneční terasa s posezením, lehátky a dětským koutkem, dětský
klub, dětské divadlo, hlídací služba / animační programy od neděle
do pátku od 9.00 do 20.30 hod. a v sobotu od 10.00 do 18.00 hod.
(od 3 do 12 let), nápoje pro děti během animačních programů,
výtah, vyhrazené parkoviště;
letní karta Katschberg Card (od 01.06. do 15.10., služby bez
záruky) nabízí např.:
■ bezplatné jízdy na lanovce Aineckbahn
■ volné vstupy na místních koupalištích
■ mnoho dalších bezplatných či výrazně cenově zvýhodněných služeb

★★★★

sport a relaxace: Acquapura SPA o velikosti 2.000 m² - krytý
bazén propojený s venkovním vyhřívaným bazénem, dětský bazén
s tobogánem, vířivka, finská sauna, bio sauna, aromatická pára,
ledová lázeň, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky,
Kneippův chodník, posilovna, sál určený pro aerobic se sportovním
programem, vodní gymnastika, vnitřní umělá lezecká stěna pro
děti, šipky, stolní tenis, stolní fotbal, biliár*; masáže*, kosmetické
služby*
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně
biokoutku a nápojů
■ oběd - formou lehkého bufetu včetně vybraných nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla slané či sladké pečivo či polévka,
káva a čaj a vybrané nealko
■ večeře - formou bohatého tématického bufetu studených
a teplých předkrmů, hlavních jídel s přílohou, salátů, sýrů a dezertů;
od 10.00 do 24.00 hodin vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo
a stolní víno, míchané koktejly a vybrané lihoviny, ostatní nápoje
za poplatek, dětský bufet

*
SLEVA
5. 2.

1
15 % do
15. 2.
o
d
%
10

REZERVUJTE IHNED

3

od 4 400 Kč / os. / 2 noci
★★★
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KATSCHBERG

29,5 km
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KATSCHBERG

popis pokojů: ■ Comfort 2 - 19 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení, balkon či terasa
■ Family Comfort 2+2 - 27 m² - ložnice s manželskou postelí,
menší ložnice s palandou či rozkládacím gaučem pro děti
do nedovršených 18 let, sociální zařízení, balkon či terasa;
minimální obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě
■ Family Superior 2+2 - 27 m² - ložnice s manželskou postelí,
menší ložnice s palandou či rozkládacím gaučem pro děti
do nedovršených 18 let, sociální zařízení, balkon; minimální
obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě
■ Family Deluxe 2+3 - 40 m² - ložnice s manželskou postelí,
menší ložnice bez uzavření se 2 samostatnými lůžky délky 180 cm,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
zpravidla s vanou, zpravidla balkon či terasa; pokoj lze obsadit
nejméně 2 dospělými osobami a 2 dětmi do nedovršených 18 let
a maximálně 2 dospělými osobami a 3 dětmi do nedovršených
18 let; pokoje jsou dvoupodlažní
■ Suite Comfort 2+2 - 32 m² - ložnice s manželskou postelí, menší
ložnice s palandou pro 1 dospělou osobu či 2 děti do nedovršených
18 let, obývací pokoj, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
či terasa; minimální obsazenost 2 dospělé osoby a 1 dítě
■ Family Suite Superior 2+2 - 38 m² - ložnice s manželskou
postelí částečně oddělená zasunovacími dveřmi od obývacího
pokoje, menší ložnice (zpravidla v částečně odděleném otevřeném
patře) s palandou pro 2 děti do nedovršených 18 let, šatna, sociální
zařízení se sprchou a vanou, balkon či terasa

■ Suite Deluxe 2+2 - 70 m² - ložnice s manželskou postelí, menší
ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky pro 2 děti
do nedovršených 18 let, obývací pokoj s rozkládacím gaučem
pro 1 osobu, 2x sociální zařízení (1x s vanou), balkon či terasa;
pokoj lze obsadit nejméně 2 dospělými osobami a 2 dětmi
od 6 do nedovršených 18 let a maximálně 2 dospělými osobami
a 3 dětmi od 6 do nedovršených 18 let
■ poznámka - ubytování pro dospělé osoby na 3., 4. a 5. lůžku
pouze na vyžádání včetně kalkulace
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, župany do wellness, wi-fi
připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ letní karta Katschberg Card zahrnuta
v základní ceně ■ nádherný hotel s nejpestřejším programem
pro rodiny s dětmi v rámci naší nabídky ■ nově s bohatým
stravováním formou all-inclusive v základní ceně ■ nedávná
rekonstrukce částí hotelu včetně restaurace a dětského wellness
■ vzhledem ke kvalitě a nabízeným službám velice zajímavé
ceny ■ až 3 děti do nedovršených 6 let ubytované s rodiči zcela
zdarma ■ překrásné wellness Acquapura SPA na 2.000 m²
s nevídaně širokou nabídkou zaručující ideální relaxaci i pro
nejnáročnější hosty ■ rozsáhlý dětský komplex „Falky-Land“
o rozloze 1.000 m² nabízející pro děti všech věkových kategorií
maximální možné vyžití ■ dětská lůžka mnohdy formou palandy
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 5 nocí

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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2

HOTEL ALPENGARTEN

★★★★

poloha: Mallnitz, centrum - 2 km, veřejný bazén Tauernbad
Mallnitz - 2,5 km, lanovka Ankogelbahn - 6 km, ledovec Mölltaler
Gletscher - 21,5 km, jezero Millstätter See - 39 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená
pro hotelové hosty, à la carte restaurace, stylová restaurace, bar,
uvítací přípitek, dětská herna, dětské hřiště, terasa s posezením,
uzamykatelná úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště;
letní karta Kärnten Card s více než 100 výletními cíli zdarma
a dalšími více než 50 nabídkami se slevou zahrnuje (služby bez
záruky) např.:
■ 1x denně zdarma lanovka Ankogelbahn
■ 1x denně zdarma lanovka Heiligenblut - Schareck - Fallbichl
bezplatný vstup do veřejného bazénu Tauernbad Mallnitz
a na koupaliště Erlebnisbad Obervellach
■ 1x vstup do lezeckého centra a na přírodní koupaliště Kletterpark
Greifenburg
sport a relaxace: zahradní jezírko vhodné ke koupání, sauna, pára,
infrakabina, relaxační koutek
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu
včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček (vlastní příprava u snídaně)
■ odpolední svačina - zpravidla sladké zákusky od 15.00 do 16.00
hodin, nápoje za poplatek

■ večeře - formou bufetu či servírovaného 4chodového menu
včetně salátového bufetu, nápoje za poplatek; několikrát týdně
tématické bufety včetně BBQ (v závislosti na počasí)
■ poznámka - sleva na nápoje ve výši 15 € / pokoj pro pobyty
od 2 do 6 nocí; sleva na nápoje ve výši 30 € / pokoj pro pobyty
od 7 nocí (na vyžádání v restauraci či na recepci)
popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - 25 m² - ložnice
s manželskou postelí, sociální zařízení, balkon
■ Standard 2/3 balkon - 28 m² - ložnice s manželskou postelí
a přistýlkou či rozkl. křeslem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
■ Standard 3+1 balkon - 35 m² - ložnice s manželskou
postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
balkon; maximální obsazení pokoje je 3 dospělé osoby a 1 dítě
do nedovršených 18 let
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, minibar, fén, wi-fi připojení
k internetu
výhody a nevýhody: ■ letní karta Kärnten Card nabitá
různými výhodami již v základní ceně ■ příjemný alpský hotel
v nadmořské výšce 1.200 m ležící přímo u cyklistické trasy
■ 1x během pobytu možnost využít zdarma zapůjčení elektrokola
na půl dne (dle dostupnosti) ■ vhodné pro aktivní i klidnou
dovolenou na horách ■ až 2 děti do nedovršených 11 let
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ sleva na konzumaci nápojů dle
délky pobytu (viz popis stravování) ■ možnost zkrácených pobytů
již od 2 nocí po celou sezónu ■ nepřítomnost obchodů a restaurací
v bezprostřední blízkosti hotelu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí;
speciální nabídka „sleva 25 %“ na pobyty od 4 nocí

REZERVUJTE IHNED

2

VYSOKÉ TAURY

od 5 670 Kč / os. / 4 noci
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39 km

★★★

HB+

INFO

ZDARMA

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

ZDARMA

ANO

INFO

www.nev-dama.cz

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

upřesnění: kapacita se skládá ze 2 vzájemně propojených hlavních
budov, v nichž jsou poskytovány všechny níže uvedené služby, a cca
800 m vzdálených vedlejších budov „Almdorf“ s pokoji Family 6;
pokoje jsou cenově rozlišeny dle umístění v nové (pokoje Comfort)
či původní části hlavní budovy
poloha: Tröpolach, centrum - 12 km, lanovka Millenium Express
(stanice Tressdorfer Alm) - 2 km, Hermagor - 21 km, veřejné
koupaliště Kirchbach - 22 km, jezero Pressegger See - 27 km, vodní
svět Aquarena Kötschach-Mauthen - 39 km, jezero Weißensee 44 km, Villach - 66 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby / trezor, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace / bar, wi-fi připojení,
uvítací přípitek, společenská místnost, sluneční terasa, dětský koutek,
úschovna jízdních kol, vyhrazené parkoviště, garážová stání*;
letní karta Nassfeld Plus Card (cca od května do října) nabízí např.:
■ bezplatné jízdy lanovkou Millenium-Express a sedačkovou
lanovkou Gartnerkogel
■ zdarma vstupy na pláž u jezera Pressegger See
■ bezplatnou veřejnou dopravu v regionu
■ slevy až 30 % v řadě dalších partnerských zařízeních
sport a relaxace: bazén 8 x 4 m, finská sauna, infrakabina,
relaxační koutek s lehátky, malá posilovna, masáže*, stolní fotbal*,
biliár*, elektronické šipky*
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka, salát a lehký snack od 12.00 do 13.00
hodin či za poplatek (cca 2 € / os.) obědový balíček (pouze
po předchozí rezervaci v hotelu)
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo a káva či čaj mezi
15.00 až 16.00 hodinou

večeře - formou bufetu 4chodové menu z hlavního jídla s přílohou,
polévky a dezertu, salátový bufet, od 10.00 do 22.00 hodin vybrané
nealko nápoje, pivo, víno, káva, čaj a též vybrané lihoviny zpravidla
místní výroby, ostatní nápoje za poplatek; 1x týdně tématická večeře
popis pokojů: ■ Comfort 2+2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně 2 samostatnými lůžky pro 2 děti do nedovršených 16 let
či 1 dospělou osobu, sociální zařízení
■ Standard 2+1 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
1 lůžkem pro dítě do nedovršených 16 let, sociální zařízení
■ Standard 1+1 - 18 m² - pokoj s 1 lůžkem a případně přistýlkou pro
dítě do nedovršených 16 let, sociální zařízení
■ Family 6 - 55 m² - obývací pokoj s 2 samostatnými lůžky, pokoj
s manželskou postelí, pokoj s 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení;
pokoje v depandanci Almdorf, min. obsazenost 2 dospělé os. a 2 děti
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu, župany*
do wellness
výhody a nevýhody: ■ letní karta Nassfeld Plus Card v základní
ceně ■ až 4 děti do nedovršených 10 let ubytované na pokoji
rodičů zcela zdarma ■ klidná poloha v nadmořské výšce 1.400
m s nádherným výhledem do údolí ■ pěkné wellness centrum
včetně bazénu ■ bohaté stravování all inclusive včetně vybraných
nealkoholických i alkoholických nápojů po celý den šetřící vaši
peněženku ■ pokoje v původní části hotelu se starším zařízením,
oproti moderně zařízeným pokojům typu Comfort v nové části
■ na 3. a 4. lůžkách striktně vyžadována obsazenost jen dětmi
do nedovršených 16 let ■ vzhledem k velmi atraktivní ceně a poloze
častá vyprodanost, zejména ve vysoké sezóně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní
pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
■

RAKOUSKO

ALPENHOTEL MARCIUS

OBSAH 4
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RAKOUSKO
OBSAH 4

4

MOUNTAIN RESORT FRANZ FERDINAND

poloha: Tröpolach, centrum - 300 m, lanovka Millenium - Express 50 m, Hermagor - 9 km, jezero Pressegger See - 15 km, jezero
Weißensee - 35 km, Millstätter See - 50 km, Villach - 53 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar / velká společenská
místnost s TV a krbem, samoobslužná restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty, bar se sluneční terasou, velká dětská herna 400 m²,
2x seminární místnost, wi-fi připojení k internetu, vyhrazené
parkoviště;
letní karta Nassfeld Plus Card nabízí např.:
■ bezplatné jízdy lanovkou Millenium-Express a sedačkovou
lanovkou Gartnerkogel
■ zdarma vstupy na pláž u jezera Pressegger See
■ bezplatnou veřejnou dopravu v regionu
■ slevy až 30 % v řadě dalších partnerských zařízeních
sport a relaxace: sauna, pára, relaxační místnost s lehátky;
profesionální lezecká stěna s vybavením, několik lezeckých stěn
pro děti
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavního jídla s přílohou,
předkrmů, polévek, salátů a dezertů, nápoje za poplatek

♣♣♣

popis pokojů: ■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
(šíře 160 cm), sociální zařízení, předsíň / úschovna kol
■ Standard 4 - 38 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkl. gaučem
(šíře 140 cm) pro 2 osoby, sociální zařízení, předsíň / úschovna kol
■ Family 4 - 2x pokoj typu Standard 2 vedle sebe (na vyžádání
včetně kalkulace)
■ Family 4 Superior - 2x pokoj typu Superior 2 vedle sebe
(na vyžádání včetně kalkulace)
■ Superior 2 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí (šíře 160 cm),
sociální zařízení, předsíň / úschovna kol
■ Superior 4 - 40 m² - ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem (šíře 140 cm) pro 2 osoby, sociální zařízení,
předsíň / úschovna kol
■ Standard 1 - 19 m² - pokoj s manželskou postelí (šíře 140 cm),
sociální zařízení, předsíň / úschovna kol
vybavenost pokojů: TV sat., fén (na vyžádání), wi-fi připojení
důležité upozornění: pobyt s domácím zvířetem možný na vyžádání
pouze v pokojích Standard 2 a Superior 2
výhody a nevýhody: ■ moderní a architektonicky velmi zajímavý
hotel v těsné blízkosti dolní stanice lanovky Millenium Express
■ letní slevová karta Nassfeld +Card Holiday již v základní
ceně ■ před 4 lety po rozsáhlé rekonstrukci veškerých vnitřních
prostor ■ designový hotel s velmi netradičním sportovním
zázemím umístěným zejména v přízemí hotelu a v podzemí
■ velká lůžková kapacita vyhovující skupinám ■ nadstandardně
vybavená velká hrací aréna v přízemí hotelu a kvalitní kuchyně
■ chybějící hotelový bazén
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka „7 za 6“

SLEVA
1. 3.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED
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upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které je
poskytována i většina níže uvedených služeb, a cca 150 m vzdálené
depandance, ve které se nachází pokoje Bilo 4 dep.
poloha: Ledenitzen, centrum - 1,6 km, Faak am See, centrum 3,6 km, jezero Faaker See - 450 m, přírodní koupaliště
Aichwaldsee - 4,9 km, zřícenina hradu Finkenstein - 8,8 km,
termální koupaliště Kärnten Therme ve Villachu - 12,2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace s terasou, seminární místnost, úschovna jízdních kol,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: krytý bazén 8,5 x 4 m, 1x týdně pára, 1x týdně
sauna, 2x za pobyt vstup zdarma na pláž Egg na břehu jezera
(cca 450 metrů od hotelu)
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček (vlastní příprava u snídaně)
■ odpolední svačina - zpravidla sladký zákusek, káva, čaj
a zmrzlina pro děti
■ večeře - 3chodové menu, vybrané nápoje od 10.00 do 22.00
hodin (nealkoholické nápoje, pivo, víno, káva a čaj); ostatní nápoje
za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - cca 25 m² - pokoj
s manželskou postelí, možnost 3. lůžka formou rozkládacího gauče
pro 1 osobu či přistýlky, sociální zařízení, balkon
■ Bilo 4 Dep. - cca 40 m² - pokoj s manželskou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňka, sociální
zařízení, pokoje se nachází ve vedlejší budově
■ Standard 4 balkon - cca 27 m² - pokoj s manželskou postelí,
možnost 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro 2 osoby
či 2 přistýlek, sociální zařízení, balkon
■ Family 4 - cca 36 m² - 2x ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Standard 2 - cca 20 m² - pokoj s manželskou postelí, soc. zařízení
vybavenost pokojů: TV sat.
výhody a nevýhody: ■ až 2 děti do nedovršených 13 let zdarma
na pokoji s rodiči ■ lokalita nad jezerem s krásným výhldem
z hotelové terasy a v krátné docházkové vzdálenosti od pláže
■ menší wellness zázemí včetně vnitřního bazénu jako garance
zábavy i při nepříznivém počasí ■ různé typologie pokojů včetně
rodinných s 2 oddělenými ložnicemi ■ příznivá cena zejména
mimo hlavní sezónu a akce „7 za 6“ na začátku sezóny ■ v ceně
zahrnuta karta hosta Villach Region Card nabízející organizované
túry, cyklovýlety a jiné turistické služby zdarma či se slevou ■ sauna
a pára pouze 1x týdně
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 4 nocí, resp. týdenní pobyty od 24.06. do 03.09.; speciální
nabídka „7 za 6“ dle ceníku

RAKOUSKO

VITALHOTEL SONNBLICK

OBSAH 4
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RAKOUSKO
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RAKOUSKO - SALCBURSKO

LINZ

VÍDEŇ

SALZBURG
ZB
INNSBRUCK
CK

GRAZ

HORY A JEZERA
Salcbursko (Salzburgerland) je nevelká (7.156 km² a 555 tisíc
obyvatel) spolková země ležící uprostřed Rakouska (sousedí
s Tyrolskem, Bavorskem, Horním Rakouskem, Štýrskem, Korutany
a Itálií), jež je však natolik „nabitá“ přírodními i kulturními
atrakcemi, že vám na její poznání sotva postačí jeden život.
Obecně se dá říci, že nejkrásnější místa v Salcbursku naleznete
u idylických jezer na severu a majestátních vrcholů Vysokých
Taur na jihu. Nejvyšší horou Salcburska je 3.666 metrů vysoký
Großvenediger.
Pro celou spolkovou zemi Salzburgerland platí, že vás tu očekávají
pohostinní lidé, skvělá regionální kuchyně, tisíce kilometrů skvěle
upravených tras pro pěší i kola, nezničená příroda s hlubokými
jezery zrcadlícími majestátní vrcholky hor, bohatá historie a kulturní
str. 36 - 37

KAPRUN - ZELL AM SEE

ledovec Kitzsteinhorn položený vysoko nad Kaprunem
z vrcholu opravdu pohádkové výhledy na pohoří Vysoké Taury
■ krásná příroda mezi Zellským jezerem a horou Schmittenhöhe
■ fascinující nové obří lázně Tauernspa na okraji Kaprunu
■ hora Maiskogel nad centrem Kaprunu s bobovou drahou
■ historické centrum a promenáda okolo jezera v Zell am See
■ golfová hřiště, Freizeitzentrum v Zell am See, jízdárny,
vyhlídkové lety, tandemový paragliding, nabídka vodních
sportů na jezeře
■ oblastí Pinzgau procházející cyklostezka Tauernradweg
■ atraktivní letní karta Zell am See Kaprun Summer Card
■

SALCBURSKO

■

34
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tradice. Najdete zde mnohé středověké hrady či Mozartův Salzburg
jako regionální metropoli, jaké se v Evropě svou krásou vyrovná
skutečně jen málokterá…
Četná zdejší jezera mají přijatelnou teplotu na koupání, jejich
voda je bez výjimky průzračně čistá a dá se s klidným svědomím
pít. Národní park Vysoké Taury je se svými 1.836 km² největším
národním parkem v celých Alpách s unikátní a původní alpskou
přírodní a kulturní krajinou. Výstup z údolí až do krajiny mezi
vrcholky hor obklopené ledovci se podobá cestě do Arktidy - se
všemi klimatickými pásmy nacházejícími se mezi střední Evropou
a polární oblastí s ledovci. Cesty se vinou mezi četnými vodopády,
horskými plesy, alpskými loukami a po staletí udržovanými
salašemi, z nichž mnohé nabídnou i chutné občerstvení.

RAKOUSKO

GASTEINERTAL

Bad Hofgastein, Bad Gastein a Dorfgastein, starobylé proslulé
lázně ležící v údolí Gasteinertal obklopené majestátními
až třítisícovými vrcholy
■ imperiální sláva a tradice prestižních termálních lázní
■ více než 150 km značených turistických a cyklistických tras
■ golfová hřiště a nepřeberné množství kulturních
a společenských akcí v průběhu celé, prakticky nikdy zde
nekončící sezóny
■ Národní park Vysoké Taury s jedinečnými vysokohorskými
túrami a okouzlujícími scenériemi
■

str. 40

SALZBURG A OKOLÍ

Mozartův Salzburg jako krásná metropole této spolkové země
Golling an der Salzach, městečko v regionu Tennengau
zajímavé především svými krásnými domy v centru
a stejnojmenným hradem
■ vyhledávanou atrakcí 76 metrů vysoký vodopád Gollinger
Wasserfall
■ načerpejte energii ve wellness a spa Aqua Salza v Gollingu
■ největší ledová jeskyně světa Eisriesenwelt ve městě Werfen
■ proslulý unikátní solný důl Salzbergwerk Dürrnberg u Halleinu
fungující již více než 7 tisíc let od dob keltských kmenů
■
■

str. 39

OBSAH 4

str. 38

HOCHKÖNIG

horský masiv nacházející se jižně od Salzburgu v těsném
sousedství Bavorska, součást Berchtesgadenských Alp
■ na úpatí tři romantická místa, Maria Alm, Dienten a Mühlbach
■ horolezce i zdatné turisty přitahující náročné klettersteigy
■ zajímavé trasy pro pěší i cyklisty usnadní četné lanovky
■ lanovka na Biberg u Saalfeldenu s letní sáňkařskou drahou
■ lákadla v podobě venkovských trhů, ochutnávek sýra,
schnappsu a jiných kulinářských dobrot
■

str. 41

KRIMML - HOCHKRIMML

hlavní atrakcí nádherné Krimmelské vodopády s výškou
380 m největší nejen v Rakousku, ale i v celé Evropě
■ alpské údolí Krimmler Achental pod čtvrtou nejvyšší horou
Rakouska Grossvenediger (3.662 m n. m.) v NP Vysoké Taury
■ centrem oblasti městečko Krimml ležící 1.067 m n. m.
■ Hochkrimml, poklidná vesnička položená vysoko nad údolím
■ přes Gerloský průsmyk dostupná nabídka aktivit Zillertalu
■ u vodopádů v Krimmlu naučný park WasserWunderWelten
■ bohatá historie a kulinářské tradice regionu Pinzgau
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1

HOTEL DAS ALPENHAUS KAPRUN

poloha: Kaprun, centrum - 0 m, lanovka 3K K-onnection - 300 m,
veřejné koupaliště / lázně Tauern Spa - 1,5 km, 18jamkové golfové
hřiště - 5 km, jezero Zeller See - 6 km, ledovec Kitzsteinhorn - 7,3 km
(v letních měsících omezená možnost lyžování), Zell am See - 7,4 km
vybavenost a služby: recepce / hala / velká lobby s krbem,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace, bar,
kavárna, vinárna, společenská místnost, 3x seminární místnost s
projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, sluneční terasa
s posezením, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol,
místnost pro úschovu zavazadel, 3x výtah, vyhrazené parkoviště*
(cca 150 m od hotelu, počet míst omezen), garážová stání*;
Zell am See Kaprun Summer Card - obsahuje slevy a vstupy
na více než 20 atrakcí (cca od začátku května do cca konce října,
výčet služeb pouze orientační, bez záruky), např.:
■ 1x lanovka Schmittenhöhe
■ 1x lanovka na ledovec Kitzsteinhorn
■ 1x plavba lodí po jezeře Zeller See
■ neomezený vstup na pláže v okolí Zell am See
■ vstup do National Park Center v Mittersill
■ vstup ke Krimmelským vodopádům
■ vstup do zážitkového parku s divokou zvěří Wildpark Ferleiten
■ neomezený vstup do veřejného bazénu v Zell am See
■ lanovka Maiskogelbahn Kaprun
■ vstupy zdarma či se slevou do mnoha muzeí a dalších atrakcí
■ sleva na autobusovou dopravu v oblasti Kaprun a Zell am See
sport a relaxace: krytý bazén 11,5 x 5 m, venkovní bazén s lehátky
a slunečníky, vířivka, 2x finská sauna, bio sauna, pára, Kneippův
chodník, zážitkové sprchy, relaxační koutek s vodními lůžky,
posilovna, masáže*, kosmetické služby*

★★★★

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z několika
hlavních jídel s přílohou, zpravidla servírovaný předkrm či polévka,
salátový bufet, zpravidla servírovaný dezert, několikrát týdně večeře
formou tématického bufetu (různá dietní a bezlepková jídla na
vyžádání); nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 balkon - 26 m² - pokoj s manželskou
postelí a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených 18 let, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 1 balkon - 26 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou či vanou, francouzský balkon, max. obsazení 1 os.
■ Superior 2+1 balkon - 30 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně přistýlkou pro dítě do nedovršených 18 let, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ poznámka - děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku
na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, minibar*, župany* a pantofle do wellness
výhody a nevýhody: ■ letní karta Zell am See - Kaprun Summer
Card již v základní ceně ■ luxusní hotel té nejvyšší kvality po
rozsáhlé rekonstrukci ■ nádherné wellness centrum rozkládající
se na 1.000 m² plochy zahrnující též vnitřní bazén a velké
množství kosmetických a dalších relaxačních procedur za příplatek
■ 1 voucheru pro plně platící osobu v hodnotě 20 € (pro pobyty
na 3 a 4 noci) na wellness proceduru od 25 min., resp. 40 € (pro
pobyty od 5 nocí) na wellness proceduru od 50 min. ■ kvalitní
konferenční zázemí pro pořádání seminářů, školení a firemních
akcí ■ stylově a moderně zařízené a vybavené pokoje i celý hotel
■ příjemný personál a vynikající kuchyně ■ vyšší cena, odpovídající
však poloze v prestižním středisku a kvalitě ubytování
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní
pobyty od čtvrtka do neděle; speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“
po celou sezónu

REZERVUJTE IHNED
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od 7 990 Kč / os. / 4 noci
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poloha: Maishofen, centrum - 10 m, jezero Zeller See - 3,2 km,
lanovka cityXpress / Zell am See - 5 km, jezero Ritzensee - 9 km,
lanovka Schattberg X-press / Saalbach - 14,2 km, termální lázně
Tauern Spa - 13 km, ledovec Kitzsteinhorn, resp. lanovka 3K
K-onnection / Kaprun - 13 km

vybavenost a služby: úschovna jízdních kol, vyhrazené parkoviště;
pračka* a sušička*
popis apartmánů: ■ trilo 7 - 90 m² - 2 ložnice s manželskou
postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, samostatná kuchyň, předsíň,
1x sociální zařízení, 1x oddělené WC; na vyžádání včetně kalkulace
je možno ubytovat 1 dítě do nedovršených 13 let nad rámec
maximální obsazenosti; apartmán je v přízemí s předzahrádkou
vybavenost apartmánů: TV sat, myčka nádobí, trouba, mikrovlnka,
wi-fi připojení k internetu, kávovar, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ poloha přímo v centru malebného
městečka Maishofen, nedaleko obchodů a restaurací ■ útulně
zařízený prostorný apartmán s velkou a moderní kuchyní
■ výhodná cena zejména v porovnání s apartmány v Zell am See
či Saalbachu ■ možnost koupání v nedalekém jezeře Zeller
See s překrásnými plážemi ■ cyklostezky pro silniční kola
v okolí Maishofenu a jezera Zeller See a bikerský ráj v Saalbach
Hiterglemm ■ k dispozici pouze 1 apartmán v celé kapacitě
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí; speciální nabídka „sleva 8 %“ na týdenní pobyty
dle ceníku

RAKOUSKO

APARTMÁNOVÝ DŮM DICK

OBSAH 4
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3,2 km
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APARTMÁNOVÝ KOMPLEX DAS BERGPARADIES

poloha: Dorfgastein, centrum - 0 m, lanovka Fulseckbahn - 400 m,
koupaliště s tobogánem Solarbad - 500 m, přírodní park s naučnou
stezkou „Naturerlebnis“ - 400 m, termální lázně Alpentherme 9 km, jezero Badesee Bad Gastein - 12,5 km, 18jamkové golfové
hřiště Bad Gastein - 14 km, termální lázně Felsentherme - 16 km
vybavenost a služby: recepce (v provozu jen do 17.00 hod.), wi-fi
připojení k internetu, úschovna jízdních kol, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: neomezený vstup do termálních lázní
Alpentherme v Bad Hofgastein
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 40 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí a palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální
zařízení, balkon či terasa

★★★★

■ trilo 7 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou,
1 ložnice s manželskou postelí a rozkl. gaučem pro 1 osobu, obývací
pokoj s kuchyňským koutem, 2x sociální zařízení, balkon či terasa
■ quadrilo 10 - 100 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou
pro 2 osoby, 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, kuchyňským koutem, 2x sociální
zařízení, oddělené WC, balkon či terasa
■ poznámka - dětská postýlka pouze na vyžádání v CK; max. 1;
nelze nad rámec plného obsazení apartmánu
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, trouba, myčka nádobí,
kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ neomezený bezplatný vstup do termálních
lázní Alpentherme ■ v roce 2013 vystavěné luxusní rezidence
s moderně zařízenými apartmány i pokoji ■ architektonicky
zajímavá budova snoubící v sobě tradiční anglický kamenný styl
s ultramodernou ■ po celou sezónu zcela mimořádně pro klienty
ubytované v této rezidenci též VSTUP ZDARMA do termálních lázní
Alpentherme (standardní denní vstupné cca 31 € za dosp. osobu;
změny rozsahu služeb či omezení otevírací doby lázní Alpentherme
z důvodu pravidelné revize vyhrazeny) ■ v ceně též oblíbená letní
karta Gastein Card poskytující zajímavé slevy na sportovní aktivity,
lanovky či nákupy ■ nedaleko od ubytování též velké množství
stezek pro pěší i kola, dětské přírodní hřiště a mnoho dalších
aktivit ■ vyšší cena zcela odpovídající kvalitě ubytování
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí;
speciální nabídka „sleva 10 %“ na pobyty ve vybraných termínech

REZERVUJTE IHNED

od 1 860 Kč / os. / 5 nocí
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12,5 km
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upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které je
poskytována i většina níže uvedených služeb, a cca 20 m vzdálené
depandance, ve které se nachází bazén
poloha: Maria Alm, centrum - 50 m, lanovka Natrunbahn - 400 m,
veřejné koupaliště Sommerstein s tobogánem - 1,2 km, 18jamkové
golfové hřiště Urslautal - 1,5 km, Saalfelden - 5 km, jezero
Ritzensee - 5,7 km, jezero Zeller See - 18,5 km, Zell am See 20 km, ledovec Kitzsteinhorn, resp. lanovka 3K K-onnection
v Kaprunu - 28,5 km
vybavenost a služby: recepce / malá lobby / wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, společenská
místnost, zahrada s lehátky a slunečníky, úschovna jízdních kol,
vyhrazené parkoviště;
letní karta Hochkönigcard (od 06.05. do 30.10., služby bez záruky)
nabízí zdarma např.:
■ neomezenou přepravu lanovkami včetně jízdního kola
■ vstup na veřejná koupaliště v Maria Alm a Mühlbachu
■ využití místní veřejné dopravy a turistického busu
■ každý týden organizované horské túry a vyjížďky na horských kolech
sport a relaxace: krytý bazén 35 m², sauna; pro děti do 15 let
přístup možný pouze v doprovodu dospělé osoby

★★★

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka či lehký snack od 12.00 do 13.00 hod.
■ odpol. svačina - zpravidla sladký zákusek od 15.30 do 16.30 hod.
■ večeře - servírované 3chodové menu, zpravidla salátový bufet;
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, možnost 3. lůžka formou rozkládacího
gauče pro 1 dítě do nedovršených 18 let, sociální zařízení
■ Standard 2+2 - 24 m² - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, možnost 3. a 4. lůžka formou rozkládacího gauče pro
1 až 2 děti do nedovršených 18 let, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ výhodná letní karta Hochkönigcard
zahrnuta v základní ceně ■ až 2 děti do nedovršených 11 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ poloha v centru
malebného městečka ■ příznivé ceny ■ krytý bazén ve vedlejší
budově hotelu a navíc veřejné koupaliště v docházkové
vzdálenosti ■ golfové hřiště, trasy pro pěší túry a horská kola
v blízkém okolí ■ po celou sezónu možnost zkrácených pobytů
od 3 nocí ■ celkově jednoduše, přesto útulně zařízený hotel
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, od 06.05. do 19.06. od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“
po celou sezónu

RAKOUSKO

LANDGASTHOF HOTEL ALMERWIRT
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LANDGASTHOF TORRENERHOF

upřesnění: hotel je tvořen 2 budovami vzdálenými od sebe
cca 10 m; všechny níže uvedené služby jsou poskytovány v hlavní
budově; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez konkretizace
budovy, ve které jsou umístěny
poloha: Golling, centrum - 2 km, vodopády Gollinger Wasserfall 300 m, jezero Kuchl - 3 km, lázně a aquapark s tobogánem Aqua
Salza - 3 km, Abtenau - 20 km, jezero Waldbad Anif s lanovým
parkem - 21 km, Berchtesgaden - 24 km, Hintereck (výchozí bod
autobusové dopravy na Orlí hnízdo) - 23 km, Salzburg - 27 km

OBSAH 4

RAKOUSKO

5

★★★

vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty, à la carte restaurace, bar, společenská místnost s TV, wi-fi
připojení k internetu ve většině společných prostor, sluneční terasa
s posezením, zimní zahrada, zahrada, dětský koutek, dětské hřiště,
úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 1 - 18 m² - pokoj s jedním samostatným
lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3/4 - 18 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí
či 1 až 2 samostatnými lůžky, možnost 3. a 4. lůžka formou
rozkládacího gauče či přistýlky, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ útulný rodinný hotel za atraktivní cenu
■ strategická poloha nedaleko mnoha zajímavých turistických míst
včetně Salzburgu, Abtenau či německého Berchtesgadenu
■ denně zdarma vstup na pláže u blízkého jezera Kuchl
■ zkrácené pobyty a děti až do nedovršených 6 let ubytované
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ úsporné akce platné po celou
sezónu ■ vlastní statek s ovcemi, slepicemi a včelími úly
■ vyhlášené lázně s aquaparkem Aqua Salza a jezero Kuchl jen
3 km od hotelu ■ absence hotelového wellness
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí;
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku
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upřesnění: hotel sestává z hlavní budovy, v rámci které jsou
nabízeny i všechny níže uvedené služby, a cca 15 m vzdálené
dependance; pokoje jsou nabízeny bez rozlišení, tedy bez
konkretizace budovy, ve které jsou umístěny
poloha: Wald im Pinzgau, centrum - 2 km, vodní svět Kristallbad
Wald Königsleiten - 1,8 km, veřejné koupaliště Krimml - 3,6 km,
zážitkové centrum WasserWelten Krimml - 4,5 km, Krimmelské
vodopády - 5 km, přírodní koupaliště Neukirchen - 7,5 km, lanovka
Königsleiten Dorfbahn - 13 km, přehradní jezero Durlassboden
Stausee - 16 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace à la carte, stylová
restaurace, bar, wi-fi připojení k internetu ve většině společných
prostor, sluneční terasa s posezením, dětské hřiště, vyhrazené
parkoviště
sport a relaxace: 2x týdně: finská sauna, biosauna, relaxační
koutek s lehátky; stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů, denně prosecco či frizzante k snídani
■ oběd - obědový balíček (vlastní příprava u snídaně) či lehký snack
od 12.00 do 13.00 hod.

■ odpolední svačina - sladké či slané pečivo, káva a čaj
od 16.00 do 17.00 hod.
■ večeře - formou bufetu s výběrem hlavních jídel s přílohou,
polévek a předkrmů, salátový bufet, od 10.00 do 22.00 hod. vybrané
nealkoholické nápoje, pivo, stolní víno, káva, čaj a vybrané lihoviny
např. whisky, vodka či rum, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - 20 až 22 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, možnost 3. a 4. lůžka
pro až 2 osoby formou přistýlky, rozkládacího gauče pro 1 osobu
či palandy pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 1 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí, max.
obsazenost pokoje 1 osobou
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ až 2 děti do nedovršených 13 let ubytované
na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ tradiční příjemně zařízený
hotel se strategickou polohou v regionu Pinzgau nedaleko
Krimmelských vodopádů ■ stravování formou all inclusive
s neomezenou konzumací nápojů včetně vybraných lihovin
■ v základní ceně zahrnuta též karta hosta Gästekarte Wald
im Pinzgau / Königsleiten se zajímavými slevami na vybrané
turistické služby (např. na lanovku Dorfbahn Königsleiten) ■ zdarma
vstup do bazénu Kristallbad Wald Königsleiten (standardní vstupné
cca 10 € / os. / den, bez nároku na náhradu při revizní údržbě
apod.) ■ jen malé hotelové wellness zázemí bez bazénu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, pětidenní
pobyty od neděle do pátku a dvoudenní pobyty od pátku do neděle

REZERVUJTE IHNED
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RAKOUSKO - TYROLSKO

LINZ

VÍDEŇ

SALZBURG
INNSBRUCK
S

GRAZ

HORY A JEZERA
Tyrolsko (12.648 km² a 728.000 obyvatel) je západorakouská
spolková země sousedící s Vorarlberskem, Bavorskem, Salcburskem,
Jižním Tyrolskem (Itálie) a švýcarským kantonem Graubünden.
Tyrolsko nelze z pohledu turisty popsat jinak, než za použití mnoha
superlativů. Nejvýše vyjedete lanovkou, poobědváte v nejvýše
položené restauraci, naleznete zde většinu rakouských ledovců
včetně toho největšího a včetně jediného celoročně otevřeného,
kde si i v létě můžete zalyžovat na jedněch z nejvýše položených
sjezdovek v zemi. Najdete tu střediska nejdražší, nejsnobštější,
s největšími možnostmi zábavy, ale na druhou stranu i největší
výběr těch cenově dostupných. Jsou zde resorty historicky nejstarší,
ale i ty úplně nejnovější, nikde jinde v Rakousku se nekonaly
olympijské hry, zde v Innsbrucku však už dvakrát, zároveň je však
str. 44

Tyrolsko průkopníkem sportů nejmodernějších... Je jen na vás,
co si vyberete. Zda dáte přednost pohodě a odpočinku, nebo
adrenalinu a sportovním výkonům.
Ideálním místem na smočení unavených chodidel po horské túře je
největší tyrolské jezero Achensee. Nebo máte radši trošku divočejší
způsob trávení dovolené? Pak lze doporučit rafting na divoké
vodě. Koupat se dá ale i ve vlastním potu - ideálním místem pro
to jsou Kitzbühelské Alpy se svými 1.200 kilometry cyklistických
tras závodních parametrů. Nebo se nechcete tolik honit? Pro
odpočinkové cyklovýlety celé rodiny jsou skvělou volbou cyklostezky
podél řeky Inn. A už jste vyzkoušeli elektrokolo? V regionu jich mají
k půjčení nepřeberné množství. Ještě váháte s návštěvou Tyrolska?
Prostě sem přijeďte a užijte si aktivní horské léto v Tyrolsku!

INNSBRUCK A OKOLÍ

Innsbruck, metropole Tyrolska dýchající historií
tematická alpská ZOO s původními obyvateli Alp
■ olympijský skokanský můstek s moderní architekturou věže
od Zahy Hadid, s vyhlídkovou restaurací Bergisel Sky
■ Igls na úpatí Patscherkofelu s olympijskou bobovou dráhou
■ působivá lanovka Nordkettenbahn na horu Hafelekar
s výhledy na Innsbruck a pohoří Karwendel
■
■

© Innsbruck Tourismus

str. 45

MIEMING

jezero u městečka v údolí Innu mezi Innsbruckem
a Landeckem oblíbeným cílem milovníků koupání a slunění
■ krom vynikající kvality vody jezero nadchne i klidnou polohou
■ rušné dětské dobrodružné hřiště a trampolíny ve vodě
■ rozličné vodní sporty a třeba i plážový volejbal
■ čtyři mola a dva plovoucí ostrůvky umožňující lehký
a příjemný přístup k vodě a koupání
■ možnost krásných procházek do širokého okolí
■

TYROLSKO

© Innsbruck Tourismus - Christof Lackner

© Innsbruck Tourismus
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největší rakouský lyžařský ledovec Stubaier Gletscher
středisko hodnoceno jako nejvstřícnější k rodinám s dětmi
■ karta Stubai Super Card s řadou výhod:
- 1x denně zdarma na Stubaiský ledovec a na lanovkách
Serles, Schlick 2000 a Elfer
- letní sáňkařská dráha v Miedersu 1 jízda za týden zdarma
- zdarma bus veřejné dopravy mezi Mutterbergem
a Innsbruckem i jízda Stubaiskou železnicí
- volný vstup do krytého bazénu v Neustiftu a Miedersu
■
■

© zillertaltourismus / E. Holzknecht

str. 48

ZILLERTAL

dlouhé údolí chlubící se přívlastkem „nejaktivnější údolí Alp“
nejrůznější tradiční sporty i moderní adrenalinové aktivity
■ široká síť cyklistických tras a mnoho půjčoven kol
■ rafting, paragliding či letní lyžování na ledovci Hintertux
■ 11 lanovek usnadňujících horské túry i okruhy na horských
kolech celou rozsáhlou oblastí se značným převýšením
■ skutečně pestré vyžití, ideální výchozí místo pro výlety
■
■

RAKOUSKO

STUBAITAL

OBSAH 4

str. 46

© TVB Stubai Tirol - Andre Schönherr

str. 47

WILDER KAISER - BRIXENTAL

pohoří Wilder Kaiser a údolí Brixental, jedna
z nejvýznamnějších turistických oblastí Rakouska
■ v Kitzbühelských Alpách na 2.500 kilometrů tras pro pěší
a přes 1.000 km tras na silniční a horská kola
■ křišťálově čistá jezera v údolích lákající ke koupání
■ 9 špičkových golfových hřišť v okruhu 50 kilometrů
■ „císařská koruna“ neboli 5denní pochod kolem pohoří
Wilder Kaiser
■ nepřeberné množství aktivit - rafting, elektrokola, tandemový
paragliding či vyhlídkový let balónem
■

str. 49

SÖLDEN ARENA - ÖTZTAL

Ötztal - hluboké ledovcové údolí táhnoucí se od údolí Innu
až k italským hranicím
■ náročné cyklistické či pěší túry, fantastický rafting
■ relaxace v lázeňském komplexu Aqua Dome v Längenfeldu
s termálními prameny a venkovními i krytými bazény
■ moderní aquapark Freizeit Arena s bazénem, wellnessem
i tobogány v Söldenu
■ legendárního Ötziho, 5 000 let starou mumii bojovníka
z doby kamenné nalezenou v Ötztalských Alpách, si můžete
připomenout v „Ötzi vesničce“ v Umhausenu

TYROLSKO

■
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1

HOTEL BON ALPINA

★★★

poloha: Igls, centrum - 10 m, jezero Lansersee - 1,8 km, přírodní
rezervace Rosengarten - 1,9 km, 9jamkové golfové hřiště - 2,9 km,
lanovka Patscherkofel - 3,2 km, Innsbruck - 6,3 km, přírodní
koupaliště Baggersee Rossau - 7,5 km, Swarovski Kristallwelten 19,6 km, Stubai (ledovec) - 37 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu
(pouze v lobby), restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar,
kavárna, dětský koutek, úschovna jízdních kol, 3x výtah, vyhrazené
parkoviště (cca 500 m od hotelu);
karta Welcome Card Plus u pobytů od 3 nocí (od 10.04. do 01.11.;
služby bez záruky) nabízí:
■ zdarma veřejnou regionální dopravu
■ 1x za pobyt zdarma jízdu lanovkami Muttereralmbahn
■ slevu na jízdu lanovkami Innsbrucker Nordkettenbahnen
a Patscherkofelbahn
■ slevu na vybrané veřejné bazény, koupaliště a pláže u jezer
v oblasti
■ zdarma organizované túry s průvodcem a další výhody
za příplatek možnost na místě rozšířit na kartu Welcome Card
Unlimited, která zahrnuje navíc např.:
■ zdarma jízdu lanovkou na ledovec Stubai a vstup do ledovcové
jeskyně
■ zdarma vstup do muzea Swarowski Kristallwelten
■ zdarma jízdu lanovkou v Söldenu
■ zdarma vstup do termálních lázní AQUADOME v Längenfeldu

sport a relaxace: bazén propojený s venkovním vyhřívaným
bazénem 40 m², finská sauna, pára, relaxační koutek s lehátky;
posilovna
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ oběd - obědový balíček či malý snack
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pěčivo, káva či čaj
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem hlavního
jídla s přílohou, servírovaný předkrm či polévka, saláty a dezerty
zpravidla formou bufetu; vybrané nealkoholické nápoje, točené pivo
a stolní víno mezi 10.00 až 21.00 hodin, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 18 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
dalším samostatným lůžkem, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2+2 - 25 m² - komfortní pokoj s manželskou
postelí a případně 1 až 2 samostatnými lůžky pro 1 až 2 děti
do nedovršených 16 let, sociální zařízení se sprchou či vanou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon
výhody a nevýhody: ■ karta Welcome Card Plus zahrnuta
v základní ceně ubytování ■ moderní hotel s ideální polohou
v centru městečka Igls ■ velmi pěkné wellness včetně venkovního
vyhřívaného bazénu propojeného s vnitřním bazénem
■ až 2 děti do nedovršených 13 let ubytované na pokoji s rodiči
zcela zdarma ■ stravování formou all inclusive vč. vybraných
alkohlických nápojů ■ chybějící větší rodinné pokoje s oddělenými
místnostmi
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí,
speciální nabídka „7 za 6“ a „4 za 3“ dle ceníku

REZERVUJTE IHNED

2

od 5 520 Kč / os. / 4 noci
1,8 km

★★★
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★★★

poloha: Wildermieming, centrum - cca 500 m, veřejné koupaliště
Waldschwimmbad Barwies - 4,4 km, jezero ke koupání Mieming 5 km, 9 a 18jamkové golfové hřiště Golfpark Mieminger Plateau 2 km, vodní svět Area 47 Ötztal - 22 km, Seefeld - 19 km,
Innsbruck 38 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty, à la carte restaurace, bar, dětské hřiště, velká
zahrada s lehátky, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol,
výtah, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: venkovní bazén, finská sauna, bio sauna, pára,
relaxační koutek s lehátky, masáže*
stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu
včetně biokoutku a nápojů
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj
od 15.00 do 17.00 hodin
■ večeře - servírované 4chodové menu s výběrem z několika
hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou
postelí; sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 2+2 balkon - 32 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně rozkládacím gaučem pro 2 děti do nedovršených 13 let
či 1 dospělou osobu; sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 2/3 balkon - 30 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně 1 přistýlkou; soc. zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Standard 1 balkon - 20 m² - pokoj s manželskou postelí;
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon, maximální obsazenost
1 dospělou osobou
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, wi-fi připojéní k internetu
výhody a nevýhody: ■ až 2 děti do nedovršených 13 let
ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma ■ rodinný hotel
s příjemnou atmosférou ležící na nádherném místě na náhorní
plošině Mieminger Plateau s úchvatnými výhledy na okolní hory
■ ideální výchozí bod pro pěší i cyklistické túry, cyklostezka
vedoucí přímo u hotelu ■ v ceně letní turistická karta WelcomeCard s řadou zajímavých slev, např. na lanovky, vstupné na
koupaliště či green fee na nedalekém golfovém hřišti ■ idylické
jezero ke koupání Mieming snadno dostupné autem během
několika minut ■ úsporná akce „7 za 6“ platná po celou sezónu,
mimo hlavní sezónu navíc akce „5 za 4“ a „4 za 3“ pro pobyty
od neděle ■ pouze venkovní bazén bez vyhřívání
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí a speciální nabídka „7 za 6“, „5 za 4“ a „4 za 3“

RAKOUSKO

LANDHOTEL JÄGER

OBSAH 4

2

REZERVUJTE IHNED
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5 km

© Innsbruck Tourismus
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HOTEL ALPHOF

★★★S

poloha: Fulpmes, centrum - 50 m, aquapark StuBay Freizeitcenter 1,2 km, lanovka Schlick 2000 - 1,2 km, dobrodružný park
„1. Adventure Park Tirols“ - 1,5 km, přírodní koupaliště
Kampler See - 4 km, ledovec Stubaier Gletscher - 25 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro
hotelové hosty, bar, společenská místnost s TV, sluneční terasa
s posezením, zahrada s lehátky a slunečníky, dětská herna, wi-fi
připojení k internetu, úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené
parkoviště;
Stubai Super Card zahrnuje (od 19.10. do 02.10.; služby bez
záruky) např.:
■ 1x denně lanovka Stubai Glacier (bez lyžařského vybavení)
■ 1x denně lanovka Serles
■ 1x denně lanovka Schlick 2000
■ místní autobusová a vlaková doprava mezi údolím Stubaital
a Innsbruckem
■ 1x za pobyt vstup na 3 hodiny do aquaparku StuBay ve Fulpmes
■ 1 jízda na letní bobové dráze v Mieders
■ neomezený vstup do krytého bazénu v Neustift a Mieders

sport a relaxace: 2x finská sauna, pára, infrakabina, kosmetické
služby*, masáže*, stolní tenis, půjčovna elektrokol*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů ■ večeře - zpravidla servírované 4chodové menu s výběrem
z alespoň 2 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, nápoje
za poplatek; tématické večeře (např. grilované speciality); jídla při
různých dietních omezeních (na vyžádání, možný příplatek)
popis pokojů: ■ Standard 2 balkon - 22 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, balkon
■ Standard 4 balkon - 35 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, možnost 3. a 4. lůžka formou rozkládacího
gauče pro 1 až 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor, wi-fi připojení
k internetu, župany a pantofle do wellness (na vyžádání, vratné
kauce)
výhody a nevýhody: ■ atraktivní letní karta Stubai Super Card
nabízející bezplatně či se slevou řadu turistických služeb v ceně
■ tradiční hotel s velmi příjemnou atmosférou v centru Fulpmes
v oblíbeném údolí Stubaital ■ po celou sezónu zkrácené pobyty
od 2 nocí ■ příjemné wellness, ačkoliv bez bazénu ■ děti v pokoji
rodičů ubytované zdarma jen do věku nedovršených 4 let
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „sleva 10 %“ na pobyty od 5 nocí

SLEVA

30. 4.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 6 525 Kč / os. / 5 nocí
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poloha: Kirchbichl, centrum - 0 m, přírodní koupaliště Strandbad
Kirchbichl - 1 km, lanovka Salvistabahn / Itter - 9,3 km, lanovka
Markbachjoch / Niederau - 10,7 km, zábavní park a přírodní
koupaliště Salvenaland - 14 km, jezero Thiersee - 17 km, jezero
Hintersteinersee - 23 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor*,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, jídelna pro snídaně,
à la carte restaurace, bar, typická pivnice, vinný sklípek, zimní
zahrada, sluneční terasa s posezením, úschovna jízdních kol, výtah,
vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - rozšířený bufet včetně bio koutku a nápojů
■ odpolední svačina - sladké pečivo, káva a čaj, pro děti zmrzlina
od 15.00 do 16.00 hod.
■ večeře - servírované 3chodové menu s výběrem ze 2 hlavních
jídel s přílohou, zpravidla salátový bufet, denně vždy rovněž
1 dětské a 1 vegetariánské jídlo, 1x týdně řízkový bufet (zpravidla
neděle), 2x týdně grilované speciality (zpravila pondělí a pátek,
v závislosti na počasí), pro děti šťáva z dětského nápojového baru
od 8.00 do 19.30 hod., ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 18 až 20 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
■ Standard 1 - 17 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální
zařízení se sprchou či vanou

■ Standard 2/3 - 20 až 25 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně přistýlkou, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Standard 2/3/4 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
2 přistýlkami, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ Family 4 - 50 m² - 2 pokoje s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ až 2 děti do nedovršených 10 let
ubytované s rodiči na pokoji zcela zdarma ■ stylový hotel
s rodinnou atmosférou v centru městečka Kirchbichl a jen 1 km
od přírodního koupaliště ■ v ceně Kitzbüheler Alpen Card se
zajímavými slevami na turistické služby a bezplatnou veřejnou
dopravou v regionu ■ stylová Jägerstüberl, typická rakouská
pivnice a bar pro zpříjemnění večerů ■ na každý pokoj a pobyt
sleva 25 a 50 € (v závislosti na délce pobytu, pro jednolůžkové
pokoje pak polovinu) na konzumaci nápojů v hotelovém baru
(na vyžádání již při objednávání nápojů v baru!) ■ 1x týdně
(zpravidla úterý či čtvrtek) ranní cca hodinová procházka
s vedoucím hotelu a následná snídaně na terase ■ možnost
zdarma využít e-bike na 2 hodiny pro dospělé 1x za pobyt (dle
dostupnosti) ■ zastávka turistického busu cca 50 m od hotelu
■ absence hotelového wellness zázemí
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní
pobyty od čtvrtka do neděle; speciální nabídka „1 lahev šumivého
vína“ na pokoji při zakoupení zájezdu do 06.04.

REZERVUJTE IHNED
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RAKOUSKO
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PENSION SCHMIEDHOF

♣♣♣

poloha: Stumm, centrum - 700 m, veřejné koupaliště s tobogánem
Badewelt Stumm - 1,4 km, přírodní koupaliště Aufenfeld - 2,5 km,
zážitkové termální lázně Erlebnistherme Zillertal - 8,3 km, přírodní
koupaliště Schlitters - 15 km, lanovka Kaltenbach - 3 km, lanovka
Zillertal Arena - 5 km, jezero Achensee - 25,7 km, ledovec
Hintertux - 33,6 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, à la carte restaurace / pizzerie /
bar, stylová restaurace, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa
s posezením, zahrada, dětské hřiště se skluzavkou, trampolínou
a malou dětskou zoo, uzamykatelná úschovna jízdních kol,
vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
biokoutku a nápojů
■ oběd - obědový balíček (vlastní příprava u snídaně)
■ odpolední svačina - zpravidla nabídka různých snacků a pro děti
zmrzlina mezi 16.00 až 17.00 hodinou, nápoje za poplatek
■ večeře - formou servírovaného 3chodového menu, nepravidelně
servírovaný salát, nápoje za poplatek; 1x týdně tradiční večeře,
1x týdně pizza; dle délky pobytu sleva z konečného účtu
na konzumaci nápojů (10 € / pokoj / pobyt na 2 noci, 20 € / pokoj /
pobyt na 5 nocí a 30 € / pokoj / týdenní pobyty; na vyžádání
v restauraci či na recepci)

popis pokojů: ■ Standard 2 - 15 až 18 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí a možností
3. lůžka formou přistýlky, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 2/3/4 - 20 až 25 m² - pokoj s manž. postelí a možností
3. a 4. lůžka formou palandy, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Family 3/4/5 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí, 3. a 4. lůžko
formou palandy pro 2 osoby a 5. lůžko formou přistýlky pro 1 osobu,
sociální zařízení, zpravidla balkon; minimální obsazenost pokoje jsou
2 dospělé osoby a 1 dítě
vybavenost pokojů: TV sat., fén, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ v roce 2014 renovovaný tradiční
tyrolský hotel s vyhlášenou pizzerií ■ sleva z konečného účtu
na konzumaci nápojů (viz popis stravování) ■ jako pozornost při
příjezdu malá láhev domácí pálenky (0,2 l) na pokoji ■ příjemné
posezení na hotelové terase či v zahradě ■ pro děti pak
venkovní hřiště s houpačkou, skluzavkou, trampolínou i malou
dětskou zoo ■ prostorné pokoje až pro 5 osob a až 3 děti
do nedovršených 12 let ubytované na pokoji s rodiči zcela zdarma
■ za poplatek možnost rybaření v jezeře Bochra See ■ absence
relaxačního zázemí či venkovního bazénu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, pětidenní
pobyty od neděle do pátku a dvoudenní pobyty od pátku do neděle

SLEVA

30. 4.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

3

od 5 890 Kč / os. / 7 nocí
HB+

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

ZILLERTAL

2,5 km
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poloha: Längenfeld, centrum - 3 km, aquapark Aqua Dome
Längenfeld - 4,1 km, přírodní koupaliště Umhausen 13,6 km,
jezero Piburger See - 15,4 km, vodní svět Area 47 Ötztal - 23 km,
Sölden - 17 km

♣♣♣

vybavenost a služby: recepce, společenská místnost, dětské hřiště,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: posilovna
popis apartmánů: ■ bilo 5 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby a přistýlkou,
samostatná kuchyň, předsíň, sociální zařízení, oddělené WC, balkon
■ bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyň, předsíň,
sociální zařízení, oddělené WC, balkon; apartmány se nachází
ve vedlejší budově vzdálené cca 10 m od hlavní budovy
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, mikrovlnka, myčka nádobí,
kávovar
výhody a nevýhody: ■ poloha nedaleko centra městečka
Längenfeld s vyhlášeným aquaparkem Aqua Dome
■ apartmánové ubytování za příznivou cenu na klidném místě
v turisticky atraktivním údolí Ötztal ■ jako příjemný bonus sleva
cca 10 % z ceny vstupného do Aqua Dome pro klienty ubytované
v této kapacitě ■ půvabný tradiční apartmánový dům s vlastní
přilehlou farmou a pohostinnými majiteli ■ absence wellness
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí;
speciální nabídka „7 za 5“ a „7 za 6“ dle ceníku

RAKOUSKO

APARTMÁNOVÝ DŮM HOLZKNECHT

OBSAH 4

6

SLEVA

© Aqua Dome

REZERVUJTE IHNED

od 1 590 Kč / os. / 7 nocí
13,6 km

★

BS

NE

NE

www.nev-dama.cz

SÖLDEN ARENA - ÖTZTAL

30. 4.
10 % do

© Ötztal Tourismus
* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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NĚMECKO

NĚMECKO - BAVORSKO

BERLIN

NÜRNBERG

OBSAH 4

MÜNCHEN
E

© Tourismusbüro Waldkirchen

HORY A JEZERA
Bavorsko, největší německá spolková země, je pro mnoho lidí
doslova synonymem té nejvyšší kvality. Německo je sice největší
alpská země, ale Alpy sem zasahují jen svou zanedbatelnou částí,
a to právě do nejjižnější oblasti Bavorska. Nejsou to však jediné
zdejší hory, nesmíme zapomenout na německou, tedy bavorskou,
stranu Šumavy, konkrétně na Nationalpark Bayerischer Wald (česky
Národní park Bavorský les).
Na své si při letních toulkách v Bavorském lese přijde každý.
Bavorsko boduje zejména komplexní kvalitou a důkladností služeb
a velkým důrazem na potřeby rodin s dětmi.
Je však zároveň pravou volbou pro ty, kteří si rádi vychutnají
krásy přírody, historických památek a pochutnají si na místních
str. 51 - 53

BAVORSKÝ LES

komplexní kvalita a německá důkladnost veškerých služeb
velký důraz kladen zejména na potřeby rodin s malými dětmi
■ pravá volba pro ty, kteří si rádi vychutnají krásy přírody
■ letní dovolená za cenu až překvapivě konkurenceschopnou
■ typická pohostinnost místních obyvatel, lákavé
gastronomické speciality
■ podobná mentalita logicky daná blízkostí společné hranice
■ velmi příznivá dojezdová vzdálenost, jen pár hodin autem
■ několik ledovcových jezer a nejvyšší bod Šumavy Velký Javor
■ Bavorský les, německá strana Šumavy, jeden z největších
národních parků Střední Evropy
■

BAVORSKO

■

specialitách za ceny, které nejsou až tak vysoké, jak byste
se mohli domnívat. Těžko sice mohou soutěžit s cenami v České
republice, ale letní dovolenou zde lze pořídit za cenu až překvapivě
konkurenceschopnou. Pozoruhodná je též typická pohostinnost
místních obyvatel, s nimiž můžete snadno navázat přátelství třeba
u tupláku dobrého bavorského piva.
Bavoři jsou nám velice podobní svou mentalitou, však s nimi také
sdílíme dlouhou hranici i částečně společnou historii. 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 Bavorsko je v létě destinací doslova šitou na míru
především těm z Vás, kteří si nade vše cení klidného a pohodového
trávení dovolené.
Kraj pod Třístoličníkem, Roklanem a Velkým Javorem Vás jistě
po všech stránkách příjemně překvapí a je proto naším zaručeným
tipem pro Vaši spokojenost.
Národní park Bavorský les byl vyhlášen v roce 1970 a po svém
rozšíření v roce 1997 má rozlohu 24.250 ha. Leží na východě
Bavorska v zemských okresech Regen a Freyung-Grafenau.
Společně s Národním parkem Šumava, se kterým sousedí na severu
a východě, tvoří jeden z největších (932,8 km²) bilaterálních
národních parků Střední Evropy. Na území parku se nachází také
jedno ze tří ledovcových jezer Bavorského lesa - Roklanské.
Nejvyšším bodem národního parku je hora Roklan (1.453 m).
Nejvyšší šumavskou horou je však Velký Javor (německy Großer
Arber) nacházející se 5 kilometrů západně od obce Bayerisch
Eisenstein mimo národní park.

© Tourismusverband Ostbayern e. V.
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poloha: Philippsreut, resp. část Mitterfirmiansreut, centrum - 10 m,
přírodní koupaliště Hohenau - 20 km, stezka v korunách stromů
„Baumwipfelpfad Bayerischer Wald“ - 18 km, hraniční přechod
Strážný - Philippsreut - 6,2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / hotelový trezor, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, bar, společenská místnost s TV, wi-fi
připojení k internetu ve většině společných prostor, sluneční terasa
s posezením, místnost pro úschovu zavazadel, úschovna jízdních
kol, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: bazén cca 50 m², finská sauna, masáže*,
kosmetické služby*

stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka či lehký snack ve 13.00 hodin
■ večeře - formou bufetu či servírovaného 4chodového menu;
od 13.00 do 20.00 hod. vybrané nealkoholické nápoje a od 18.00
do 20.00 hodin i točené pivo a stolního víno, ostatní nápoje za
poplatek; nápoje zdarma jsou podávány pouze v hlavní restauraci
popis pokojů: ■ Standard 2/3 balkon - 28 m² - pokoj
s manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem či přistýlkou
pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon či terasa
■ Standard 3/4 balkon - 28 m² - pokoj s manželskou postelí
a palandou či 2 přistýlkami, sociální zařízení, balkon či terasa
■ Standard 2 balkon - 28 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení, balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, župany* do wellness
(na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ velmi atraktivní cena za ubytování
s rozšířenou plnou penzí vč. vybraných nápojů ■ během večeře
navíc víno a pivo v ceně ■ příjemný hotel v horské vesničce
s krásným výhledem do okolí ■ velmi krátká dojezdová
vzdálenost z ČR aneb hraniční přechod Strážný jen necelých
7 km od hotelu ■ wellness zázemí s bazénem a saunou
a možností posezení na terase při slunečném počasí ■ jednodušší
zařízení a vybavení hotelu ■ dětské slevy na 3. a 4. lůžku pouze pro
děti do nedovršených 12 let
délka pobytu: pevně dané týdenní a čtyřdenní pobyty od neděle
a třídenní pobyty od čtvrtka

NĚMECKO

HOTEL ALMBERG

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

2

od 5 590 Kč / os. / 7 nocí
★★★

FB+

INFO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

BAVORSKÝ LES

20 km
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NĚMECKO
OBSAH 4

2

APARTHOTEL PREDIGTSTUHL RESORT

poloha: St. Englmar, centrum - 800 m, lanové centrum Kletterwald
Englmar - 300 m, přírodní koupaliště Alte Mühle - 1,7 km,
zážitkový park EGIDI-Buckel - 3 km, stezka v korunách stromů
Waldwipfelweg - 5,2 km, jezero Großer Arbersee - 40 km,
Řezno - 69 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové
hosty, stylová restaurace / bar „Halifax Diner“, pivnice, 1300 m²
velká dětská herna* (Family World), hlídací služba dětí (od pondělí
do pátku pro děti od 3 do 11 let), hala na míčové sporty*, autodrom*
pro děti, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol, výtah,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: vodní svět o velikosti 1.500 m² - krytý bazén
s protiproudem a vodopádem, venkovní bazén, dětský bazén,
finská sauna*, biosauna*, relaxační koutek s lehátky*, masáže*,
kosmetické služby*, velká posilovna*, sál pro aerobik s programem*,
bowlingová dráha*, minigolf, boccia
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ oběd - zpravidla polévka a salát od 12.00 do 13.00 hodin (nutné
v hotelu předem nahlásit)
■ odpolední svačina - zpravidla sladké pečivo, káva a čaj
■ večeře - bufet studených a teplých předkrmů, hlavních jídel
s přílohou, salátů, sýrů a dezertů; od 10.00 do 20.00 hodin vybrané
nealko nápoje z nápojového automatu a od 18.00 do 20.00 hodin
i točené pivo a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek

♣♣♣

popis apartmánů: ■ mono 2+1 - 33 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, manželskou postelí a rozkládacím gaučem
pro 1 dítě do nedovršených 18 let, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon či terasa
■ mono 2+2 - 33 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem,
manželskou postelí a rozkl. gaučem pro 2 děti do nedovršených
18 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
■ bilo 2+3 - 38 až 53 m² - ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem,
výklopnou manželskou postelí či palandou a rozkládacím gaučem
pro celkem až 3 děti do nedovršených 18 let, sociální zařízení se
sprchou či vanou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
kávovar, rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ rodinný hotelový komplex za velmi
výhodnou cenu - ráj pro děti s opravdu velkou a pestře
vybavenou hernou „Family World“ s kolotočem, velkou
prolézačkou, skluzavkami a dokonce i dětskými elektrickými
autíčky ■ 1x za pobyt vstup do „Family World“ (vyjma
zpoplatněných atrakcí) zdarma ■ příjemné posezení ve stylové
americké restauraci Halifax Diner ■ vodní svět na 1.500 m²
s vyžitím pro děti i dospělé ■ stravování all inclusive včetně
vybraných nealko i alko nápojů ■ prostorné apartmány a až 3 děti
do nedovršených 12 let ubytované s rodiči zcela zdarma ■ v okolí
letní bobová dráha, stezka v korunách stromů apod. ■ pěkná
wellness zóna se saunami, avšak pouze za poplatek
délka pobytu: pevně dané týdenní, pětidenní a třídenní pobyty
s libovolným nájezdovým dnem

REZERVUJTE IHNED

3

od 5 590 Kč / os. / 7 nocí
★★★

AI

INFO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

BAVORSKÝ LES

1,7 km

© Tourismusreferat Deggendorfer Land
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♣♣♣

poloha: Neureichenau, centrum 500 m, přehradní jezero Riedelsbach
Stausee - 2,7 km, aquapark „Karoli-Badepark“ Waldkirchen - 18,3 km,
24jamkové golfové hřiště Donau Golf Club Passau - 31 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s posezením, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty / bar / wi-fi připojení k internetu,
uvítací přípitek, terasa s posezením, dětské hřiště, úschovna jízdních
kol, výtah, vyhrazené parkoviště*
sport a relaxace: venkovní bazén (bez vyhřívání; v provozu
cca od června do srpna), vnitřní bazén 32 m², finská sauna, bylinná
sauna, infrakabina, Kneippův chodník, zážitkové sprchy, relaxační
koutek s posezením, stolní tenis, masáže*
stravování: ■ snídaně - bufet včetně nápojů; každé pondělí možnost
pozdní snídaně od 10.30 do 12.00 hodin s bílými klobáskami,
pečivem a pšeničným pivem; každý 2. den vaječné pokrmy
■ oběd - lehký snack s výběrem ze 3 salátů, káva a čaj od 12.00
do 13.00 hodin
■ odpolední svačina - zpravidla sladký zákusek, káva a čaj, kakao,
zmrzlina pro děti od 15.00 do 16.00 hodin
■ večeře - bufet s výběrem až ze 3 hlavních jídel s přílohou
(z toho je 1 vždy vegetariánské), polévka, saláty a dezert formou
bufetu, od 10.00 do 24.00 hodin nealkoholické nápoje, pivo a víno,
od 18.00 do 22.00 hodin též prosecco, pšeničné pivo a vybrané
lihoviny jako rum, vodka a whisky; ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí,
sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
■ Standard 2/3 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím
gaučem či křeslem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou
či vanou, zřídka balkon
■ Standard 2/3/4 - 28 m² - pokoj s manželskou postelí
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou
či vanou, zřídka balkon
■ Standard 1 - 12 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem, sociální
zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV sat., rádio, fén, trezor*, župany* a osušky*
do wellness (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ výhodné ceny ubytování v hotelu
s all inclusive ■ až 2 děti do nedovršených 6 let ubytované
na pokoji s rodiči zdarma ■ menší krytý i venkovní (nevyhřívaný)
bazén a wellness zázemí umožňující příjemnou relaxaci
za každého počasí ■ možnost koupání v přehradním jezeře
Riedelsbach Stausee ■ velmi dobrá dojezdová vzdálenost z ČR
a atraktivní lokalita česko-německo-rakouského trojmezí s mnoha
turistickými a cyklistickými stezkami v těsné blízkosti hotelu
■ lokalita dále od centra, restaurací a obchodů
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní
pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle

NĚMECKO

HOTEL BERGLAND HOF

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

2

od 8 090 Kč / os. / 7 nocí
★★★
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SLOVINSKO
OBSAH 4

SLOVINSKÉ ALPY
MARIBOR
BLED
LUBLJANA

BENEFITY
překrásné přírodní prostředí slovinských Alp, nádherná
panoramata s nejvyšší horou Slovinska Triglavem
■ pro širokou veřejnost dostupné ferraty (zajištěné cesty)
■ parádní koupání v jezerech Bled a Bohinj i vodní sporty jako
jsou rafting, canyoning, kajaky, paddleboardy či veslování
■ středověké hrady a četné památky bojů 1. světové války
■ termály, stezky v korunách stromů, letní bobové dráhy, golf
■ slovinská kuchyně se snoubením chutí Balkánu, Itálie a Alp
■

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.bled.si, www.bohinj.si, www.julijske-alpe.com
www.tnp.si, www.rogla.eu/en/what-to-do/summer
www.terme-zrece.eu/en/what-to-do/summer
www.rtc-krvavec.si

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 640 km, Brno 550 km

České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Villach
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Klagenfurt
a dále
tunel Karawanken, Jesenice
a dále
dálniční sjezd Bled, Bohinjska Bistrica (sem jsou vztaženy
udané vzdálenosti)
nebo
dálniční sjezd Kranj vzhod, Cerklje na Gorenjskem
a dále
Ambroz pod Krvavcem
Brno, Mikulov, Wien, Graz, Maribor
a dále
dálniční sjezd Slovenske Konjice, Zreče, Rogla
nebo
dálniční sjezd Vransko, Kamnik, Ambroz pod Krvavcem

SLOVINSKÉ ALPY

HORY A JEZERA
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Julské Alpy jsou nejvýchodnější částí alpského masivu zasahující
ve své nejkrásnější podobě do hrdého a nám tolik blízkého
Slovinska, kde se pod majestátní národní horou Triglav blyští jakoby
z reklamních prospektů vystoupivší nádherná jezera Bled a Bohinj.
Triglavski narodni park tvoří celé 4 % rozlohy Slovinska. Slovinské
Julské Alpy hory se chlubí 150 „dvoutisícovkami“, když 25 vrcholků
pokořuje i kótu 2.500 m. Král slovinských hor, bájný Triglav, jenž se
objevuje na vlajce i státním znaku, pak dosahuje výšky 2.864 m.
V Julských Alpách pramení mohutné řeky Sáva, největší a nejdelší
řeka Slovinska, a Soča, jež je doslova zbožňována raftaři, čeští
návštěvníci si zde však u této dravé řeky připomenou i krvavé boje
našich legionářů na italské frontě v I. světové válce.
Jednou z nejkrásnějších částí Slovinska je Bledské jezero s kostelem
na ostrově, jenž je zcela jistě nejfotografovanějším místem v zemi.
Na Bledu jsou však i termály lákající k celoročním pobytům.
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V pohoří Pohorje, nejvýchodnějším výběžku Alp, se nachází
známé horské rekreační středisko Rogla. V létě si zde na trasách
všech obtížností užijí cyklisté, za zmínku stojí úplně nová stezka
v korunách stromů, letní bobová dráha či tréninkový okruh na
kolečkové běžky. Termální lázně Zreče se nachází přímo pod Roglou.
Chlubí se mj. atraktivním golfovým hřištěm.
Kamnicko-Savinjské Alpy je druhé nejvyšší horstvo ve Slovinsku.
Vrchol Krvavec ční ze středu vysoko položené náhorní planiny, která
je zpřístupněna soustavou lanovek. V létě sem láká mj. skvělý bike
park. Krvavec zaručuje daleké rozhledy, někdy až k Jaderskému
moři na jihozápadě. Právě takové ubytování s rozhledem „na kopci“
si zde můžete dopřát v námi nabízeném ubytování.
Vzhledem k malým vzdálenostem ve Slovinsku se skýtají zajímavé
možnost návštěv středověkých hradů přímo v Alpách, ale třeba
i metropole Slovinska, Plečnikovy Lublaně.

★★★★S

poloha: Bohinjska Bistrica / centrum - 20 m, jezero Bohinj - 6,6 km,
aquapark Bohinj - 20 m
vybavenost a služby: recepce, velká lobby s krbem, wi-fi
připojení k internetu, vyhrazená restaurace, restaurace a la carte,
bar, cukrárna, hotelové kino, 7x seminární místnost s projekční
technikou a wi-fi, sluneční terasa s posezením, zahrada, úschovna
a půjčovna* jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště, garáže*
sport a relaxace: bazén* s lehátky, sauna*, pára*, sluneční terasa
s lehátky, relaxační koutek s lehátky*, masáže*, bowling* / bar;
nabídka aquaparku Bohinj: venkovní bazén s lehátky, venkovní
dětský bazén, velký vnitřní bazén (31 °C) nepravidelného tvaru
s vodopády, divoká řeka, lezecká stěna nad bazénem, vířivka, dětský
bazének (34,6 °C), 2x tobogán, saunový svět (vstup v ceně 1x /
pobyt od 3 nocí)
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ poznámka - za příplatek v místě lze dokoupit večeře či obědy;
večeře - bufet, v případě malého počtu zájemců budou sevírované 4chodové menu, obědy vždy servírované - 3chodové menu
popis pokojů: ■ Superior 2+1 - 25 až 28 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, rozkládací křeslo na lůžko
(190 x 70 cm) pro 1 dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení se
sprchou či vanou, zpravidla francouzské okno
■ Executive 2+1 - 26 až 30 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, rozkládací křeslo na lůžko (190 x 70 cm)
pro 1 dítě do nedovršených 13 let, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon s výhledem

■ Family room 2+2 - 36 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, rozkládací gauč o rozměrech
190 x 145 cm, sociální zařízení se sprchou či vanou, mini
kuchyňský kout (bez spotřebičů a nádobí), balkon; pokoj je vhodný
pro 2 dospělé a 2 děti do nedovršených 13 let či 3 dospělé osoby
■ Luxury Suite 2/3/4 - 61 m² - 2 částečně oddělené pokoje,
v jednom pokoji manželská postel či 2 samostatná lůžka, v druhém
pokoji rozkládací gauč pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
vanou a toaletou, 2. menší sociální zařízení se sprchou a toaletou,
2 balkony; v ceně pokoje garážové stání
■ Superior 1 - 25 až 28 m² - pokoj se samostatným lůžkem
(o velikosti manželské postele), sociální zařízení se sprchou
či vanou, zpravidla francouzské okno
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi a LAN připojení
k internetu, trezor, fén, osušky a župany do SPA, minibar
výhody a nevýhody: ■ jedna z nejluxusnější kapacit
ve slovinských horách ■ hotel s vysokým standardem ubytování
a služeb kladoucí však důraz na udržitelnost a zdravé prostředí
■ exkluzivní lokalita jen 6 km od bohinjského jezera ■ neomezený
vstup do aquaparku Bohinj v ceně pobytu ■ jeden vstup
do saunového světa též v ceně ■ klidné exkluzivní wellness na střeše
hotelu za poplatek ■ možnost dokoupit za zvýhodněnou cenu
obědy či večeře ■ skvělé zázemí pro cyklisty i turisty ■ vyšší
cenová náročnost odpovídající však lokalitě a nabízeným službám
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „6 za 5“ dle ceníku

SLOVINSKO

ECO HOTEL BOHINJ

OBSAH 4

1

*
SLEVA
8. 2.

2
15 % do
31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 810 Kč / os. /1 noc
★★★

BB

NE

ZDARMA

ANO

INFO

www.nev-dama.cz

JULSKÉ ALPY

6,6 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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HOTEL ROGLA

★★★S

upřesnění: součást hotelového komplexu se společným relaxačním
a sportovním zázemím
poloha: Rogla, lanovka - 70 m, Zreče / centrum - 16 km

OBSAH 4

SLOVINSKO

2

vybavenost a služby: recepce, lobby, wi-fi připojení k internetu,
restaurace, seminární místnost, velká zahrada, úschovna jízdních
kol a zavazadel, hotelový trezor*, bankomat, výtah, vyhrazené
parkoviště, garážová stání*, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: vnitřní bazén 12 x 6 m s lehátky, sauna*#, pára*#,
infrakabina*# (# - 1x vstup zdarma v ceně pobytu), multifunkční
sportovní hala* (házená, basketbal, tenis), posilovna*, horolezecká
stěna*, 2 venkovní fotbalová hřiště*, 2,4 km dlouhý okruh* pro skike
či kolečkové brusle, bike park*, venkovní antukový kurt*
stravování: ■ snídaně - bufet včetně nápojů
■ večeře - bufet; nápoje za poplatek, 1x týdně tematická večeře
popis pokojů: ■ Standard 2+1 - 17 m² - pokoj s manželskou
postelí a přistýlkou o rozměrech 70 x 175 cm vhodnou pro děti
do nedovršených 16 let, sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV, telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha přímo na vrcholu Rogly
■ nedávno zrekonstruovaný hotel s moderně zařízenými pokoji
■ nadstandardní zázemí pro sportovce v podobě multifunkční haly
a venkovních sportovišť včetně oválu pro letní běžky ■ stezka
v korunách stromů nedaleko
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

REZERVUJTE IHNED

od 1 580 Kč / os. /1 noc
★★★

HB

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

ROGLA

70 m
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★★★

poloha: Krvavec, lanovka Krvavec - 20 m
důležité upozornění, příjezd: přístup k hotelu možný i autem, ale
posledních 1.000 m pouze po neudržované lesní cestě či vzhledem
k poloze kabinovou lanovkou (v provozu od 8.00 do 17.00 hod.)

vybavenost a služby: recepce, restaurace s krbem / bar / společenská
místnost, sluneční terasa s posezením, úschovna jízdních kol
sport a relaxace: finská sauna*, relaxační koutek*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - bufet 2 až 3 hlavních jídel, dezertu či ovoce, salátový
bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zřídka balkon
■ Standard 2/3/4/5 - pokoj s manželskou postelí a případně
s 1 či 2 rozkládacími gauči pro 1 osobu či manželskou postelí
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení
■ Standard 4/5/6 - pokoj s 2 manželskými postelemi a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ oblíbená kapacita pro milovníky letních
hor umístěná přímo u výstupní stanice kabinové lanovky
■ hotel ještě vonící novotou, zařízený v moderním horském
stylu ■ chutná domácí kuchyně ■ vynikající cenové relace
■ prostorné, ale jednoduše zařízené pokoje ■ nabídka večerní
zábavy pouze v hotelu aneb ubytování na samotě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

2

od
★★

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

1120

Kč / os. / 1 noc
www.nev-dama.cz

KRVAVEC

20 m

SLOVINSKO

HOTEL ROZKA

OBSAH 4

3

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SLOVENSKO

ŽILINA
KOŠICE
BANSKÁ BYSTRICA
BRATISLAVA

HORY A JEZERA
Slovensko bylo po sedm desetiletí součástí našeho státu a Slováci
jsou nám proto přirozeně tím zdaleka nejbližším národem, a to nejen
díky letům společného soužití v Československu, ale i jazykem,
kulturou a mentalitou. Proto jsou splněny všechny předpoklady,
abychom se na 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.
Jasnou výhodou Slovenska jsou jeho velehory, tedy prostředí,
které Čechy a Morava nabídnout nemohou. Dechberoucí srázy
tatranských masivů a čarovná krása zdejší přírody jsou hlavními
důvody, proč zájem českých návštěvníků neupadá, ba naopak.
Nejatraktivnější lokality jsou současně přísně chráněnými národními
parky. Ovšem i 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.
Kdo na Slovensku v posledních letech nebyl, nestačí se divit
pokroku snad ve všech oblastech života. Skok v kvalitě turistické
infrastruktury je od dob rekreací ROH skutečně markantní. Pokud
jej spojíme s tradičně výbornou kuchyní a progresivními novinkami
typu termálních aquaparků, máme zde atraktivní komplexní

TATRY / FATRA

OBSAH 4

SLOVENSKO

58
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produkt, jenž je zejména díky geografické i jazykové blízkosti
velmi konkurenceschopný i vůči zavedeným alpským střediskům.
Přinášíme Vám skutečně reprezentativní průřez třemi národními
parky a jejich nejzajímavějšími středisky. Jako reprezentanty
slovenské letní nabídky volíme skutečné vlajkové lodi tamní
turistiky - Tatranskou Lomnicu a Štrbské Pleso ve Vysokých Tatrách,
Tále v Nízkých Tatrách, a v Malé Fatře oblast Terchová - Vrátna
dolina. Díky tradici nepřerušené ani rozdělením Československa
a též díky příjemné vzdálenosti z většiny území ČR jistě Slovensko
osloví nemálo z Vás, kteří si budou chtít všechny zmiňované novinky
vyzkoušet. Odvrácenou stranou mince slovenského přibližování se
evropským kvalitativním standardům je však pochopitelně cena
ubytování, která rozhodně nepatří v rámci nabídky našeho katalogu
mezi ty absolutně nejnižší. V součtu všech pomyslných nákladů
dovolené však misky vah ve prospěch Slovenska stále převažuje
celkově nejnižší cenová hladina při vzájemném srovnání většiny
zemí prezentovaných na těchto stránkách. 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.

SLOVENSKO

VYSOKÉ TATRY

Vysoké Tatry - nejvyšší pohoří na Slovensku i v Polsku
26 vrcholů převyšující výšku 2.500 metrů
■ čarovná krása přírody Tatranského národního parku
■ přátelské hory, kde se po generace cítíme jako doma, čeští
turisté zde vždy byli váženými hosty
■ Tatranská Lomnica, lázeňské městečko s luxusními hotely
na úpatí Lomnického štítu (s 2.634 m n. m. druhý nejvyšší
vrchol Tater), kam vede visutá lanovka přes Skalnaté pleso
■ Štrbské Pleso jako východisko túr do Furkotské, Mlynické
a Mengusovské doliny, lanovka na Solisko
■
■

str. 63

MALÁ FATRA

Národní park Malá Fatra pod legendární horou Velký Kriváň
malý turistický ráj, ve kterém lze podnikat překrásné túry
■ rázovitá obec Terchová, rodiště zbojníka Juraje Jánošíka
a východiště do nádherné Vrátné doliny s kabinkovou
lanovkou usnadňující výstup na hřeben
■ nejvyhledávanějším místem Jánošíkove diery - soustava
kaňonů, vodopádů, žebříků a lávek, podobající se roklinám
Slovenského ráje
■ hora Velký Rozsutec považovaná za nejhezčí slovenský vrchol
■ velmi atraktivní hřebenovka, za dobré viditelnosti překrásné
výhledy na Velkou Fatru, Západní Tatry a Chočské vrchy
■

str. 62

NÍZKÉ TATRY

Tále, rekreační středisko v jižním podhůří Nízkých Tater
Bystrá dolina v ochranném pásmu Nár. parku Nízké Tatry
■ vynikající 18jamkové profesionální golfové hřiště Gray Bear
■ rozsáhlé možnosti skvělé vysokohorské turistiky
■ východiště pro výstupy na vrcholy Ďumbier, Chopok a Dereše
■ na Chopok (2.024 m n. m.) kabinková lanovka z Krupové
■ unikátní Jeskyně mrtvých netopýrů pod Ďumbierem (1.750 m)
■ cykloturistika, houbaření či jen pohodové vycházky v přírodě
■
■

TATRY / FATRA

■

OBSAH 4

str. 60 - 61
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SLOVENSKO
OBSAH 4

1

HOTEL HILLS

★★★★

poloha: Stará Lesná, Tatranská Lomnica / lanové dráhy na Lomnický
štít - 3 km, Starý Smokovec / pozemní lanovka na Hrebienok 6 km, Kežmarok (UNESCO) - 13 km, Poprad / termální aquapark
AquaCity - 14 km, Vrbov / termály - 15 km, Bachledka / stezka
korunami stromů - 18 km, Štrbské Pleso - 30 km, Podlesok /
Slovenský ráj - 28 km, Levoča (UNESCO) - 37 km, Nestville park /
muzeum lihovaru - 43 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, restaurace, stylový bar,
kavárna, seminární místnosti s projekční technikou, kongresový sál
až pro 150 osob, dětský koutek s mini kinem a x-boxem, hlídací
služba* dětí, víkendové animační programy pro děti i dospělé,
velká zahrada s terasou, místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*, wi-fi připojení
k internetu
sport a relaxace: vnitřní bazén 17 x 9 m s masážními tryskami
a vodním barem, venkovní jezírko, venkovní vířivka až pro 12 osob,
vnitřní vířivka, 2x finská sauna, pára, bylinná sauna, solná sauna,
ochlazovací bazén, ledopád, zážitkové sprchy, relaxační místnost,
masáže*, privátní wellness* s výhledy na Tatry (vířivka až pro
5 osob, prosklenná finská sauna)

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 19 až 34 m² - pokoj s manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky, sociální zařízení, některé s balkonem
■ Family 2/3/4 - 66 m² - mezonetový pokoj, spodní část
s manželskou postelí, vrchní uzavřené patro s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, 2x sociální zařízení (v každém patře), klimatizace
■ Deluxe 2 - 22 m² - pokoj s manželskou postelí a volně stojící
vanou, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, minibar, rychlovarná konvice, čajový a kávový servis,
župan
výhody a nevýhody: ■ nový hotel s kvalitním wellness v tichém
prostředí Staré Lesné pod Lomnickým štítem ■ zdarma 2 osoby
bez věkového omezení v typologii Family ■ pokoje v teplých
barvách s kvalitním vybavením ■ v ceně velké wellness
centrum se saunovým světem i venkovním jezírkem a vířivkou
■ nerezový bazén s vodním barem bude příjemným završením
pobytu ■ baby friendly hotel s dětskou hernou, animacemi
i dětským klubem nezklame žádnou rodinu ■ již nepěší vzdálenost
od turistických chodníku - nutno popojet autem 3 km
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ je již aplikována v cenách
všech týdenních pobytů

REZERVUJTE IHNED

2

od 1 431 Kč / os. /1 noc
★★★

HB

INFO
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ANO

www.nev-dama.cz

STARÁ LESNÁ

3 km
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poloha: Štrbské Pleso, centrum - 400 m, pleso - 30 m, vlakové
a autobusové nádraží - 500 m, lanová dráha na Solisko - 1,5 km,
Starý Smokovec - 16 km, Hrebienok - 19 km, AquaCity Poprad /
termální aquapark - 30 km, termály Vrbov - 38 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace s vyhlášeným
šéfkuchařem, bar, wi-fi připojení k internetu, společenská
místnost, sluneční terasa s posezením, zahrada s posezením
a dětským hřištěm, dětský koutek, hlídání dětí*, animační programy
(nepravidelně), večerní zábavní programy, nabídka kurzů vaření*,
prostor pro úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště, služby
hotelové prádelny*
sport a relaxace: vířivka, sauna, pára, infrakabina, ledová lázeň,
hydromasážní sprcha, relaxační koutek s lehátky, Kneippův
chodník, masáže*, kosmetické služby*, posilovna - osobní trenér*,
hodiny jógy*, hodiny fitness*, stolní fotbal; dále v okolí cyklostezky,
vysokohorská turistika
stravování: ■ snídaně - bohatý bufet včetně bio koutku a nápojů
■ večeře (za příplatek) - servírované 4chodové menu s výběrem
z 3 hlavních jídel, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2/3 výhled - 23 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně
s přistýlkou, sociální zařízení se sprchou či vanou; některé pokoje
s balkonem; (výhled = výhled na Štrbské pleso)
■ Deluxe 2/3 - 38 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení
zpravidla s vanou; možnost jedné přistýlky
■ Family 4/5 - 46 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a vlastní
koupelnou, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky a vlastní koupelnou,
balkon; možnost jedné přistýlky
■ Suite 2/3 - 56 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
místnost s rozkládacím gaučem, sociální zařízení s vanou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, minibar*
výhody a nevýhody: ■ unikátní poloha přímo na břehu
Štrbského plesa s panoramatickými výhledy na štíty Vysokých
Tater ■ rodinný hotel v samém srdci hor v nadmořské výšce
1.351 m n. m. ■ ideální základna pro snadné túry, cyklovýlety,
procházky, ale i vysokohorské výstupy ■ výtečná gastronomie
v hotelové restauraci Al Lago s výběrem tradičních specialit
slovenské i mediteránské kuchyně a výhledem na pleso ■ zdarma
k dispozici hotelové wellness, fitness či dětský koutek
■ absenci bazénu dostatečně vyvažuje hotelové wellness
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí v obdobích dle ceníku; speciální nabídka „7 za 6“ je již
aplikována v cenách všech týdenních pobytů

SLOVENSKO

HOTEL SOLISKO

OBSAH 4

2

REZERVUJTE IHNED

od 1 389 Kč / os. /1 noc
★★
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ŠTRBSKÉ PLESO

1,5 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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SLOVENSKO
OBSAH 4

3

HOTEL PARTIZÁN

★★★★

poloha: Tále - 0 m, jezero - 130 m (zákaz koupání), Golf Gray Bear
Tále - 1,7 km, Ajax Farma (hotelová minizoo) - 4,7 km, Bystrianská
jeskyně - 4,9 km, Srdiečko (lanová dráha na Chopok) - 8 km,
Brezno - 17 km, parní železnice Čierny Balog - 25,5 km
vybavenost a služby: recepce, lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace Panorama, stylová lovecká restaurace,
samostatná budova stylové slovenské restaurace Tálská bašta,
bar, diskotéka, bohatá vinotéka (cca 150 druhů vín), společenská
místnost, seminární místnost s projekční technikou a wi-fi,
kongresový sál s projekční technikou a wi-fi, sluneční terasa
s posezením, velká zahrada s posezením, venkovní gril, velké
dětské hřiště, dětský koutek, PlayStation, animační programy
(denně červenec - srpen), místnost pro úschovu zavazadel, výtah,
vyhrazené parkoviště, služby hotelové prádelny*
sport a relaxace: bazén 150 m² s lehátky, velká vířivka, privátní
vířivka*, sauna, pára, vnitřní štěrková pláž, termárium, infrakabina,
privátní infrakabina*, ledová lázeň, hydromasáže*, relaxační koutek
120 m² s lehátky, Kneippův chodník, masáže*, kolagenarium*,
lázeňské kúry*, kosmetické služby*, zdravotní kúry*, velká
nadstandardně vybavená posilovna, lukostřelba*, střelnice*
(profesionální), multifunkční sportovní hala*, plážový fotbálek*,
plážový volejbal*, minigolf*, paintball*, lanový park Tarzania*,
petanque*, jízda na koni (Ajax farma), golf*, tenisový kurt*, bowling*,
biliár*, stolní fotbal*; dětská zóna: dětský bazének s klouzačkou
a lehátky, bazén s protiproudem, chrličem a lehátky, bazének se
slanou vodou, vířivka až pro 10 osob, sauna, pára

stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu
včetně nápojů a biokoutku
■ odpolední svačina - zpravidla sladké či slané pečivo; nápoje
za poplatek
■ večeře - formou 4chodového menu v restauraci Panorama
či Tálska Bašta, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Panorama 2 - 22 m² - moderní pokoj
s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, soc. zařízení zpravidla
se sprchou; pokoj je situován na jižní stranu s výhledy do údolí
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, minibar, fén, župany a papuče do SPA
výhody a nevýhody: ■ vysoce hodnocený wellness hotel
v krásné přírodě jižní strany Chopku v Nízkých Tatrách ■ v ceně
rozsáhlé 2 260 m² 3podlažní hotelové wellness s částí pro
děti, saunovým světem i slunečným SPA specializujícím se
na zdravotní a kosmetické kúry ■ zdarma k pobytu 1x léčivý
koupel dle výběru a 1x kolagenárium či 1x galvanická maska
■ výtečná gastronomie s rozšířenou polopenzí o odpolední
svačinu ■ až nepřeberné sportovní možnosti přímo v hotelu
i blízkém okolí potěší mimo jiné i golfisty, rybáře či rekreační
střelce na střelnici ■ navíc sleva 20 % na jízdné ve středisku
Mýto ski & bike ■ baby friendly hotel s dětským wellness, velkým
hřištěm a dětskou hernou včetně animací ■ bohužel domácí
mazlíčci nejsou povoleni ■ vyšší cenová hladina, která však plně
odpovídá předkládané kvalitě a poloze hotela
délka pobytu: pevně dané pobyty na 4 noci od neděle do čtvrtka

REZERVUJTE IHNED

od 2 868 Kč / os. /1 noc
★★★
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upřesnění: na vyžádání možnost bezbariérového dvoulůžkového
pokoje
poloha: Národní park Malá Fatra / Vrátna Dolina - 2 km, Terchová 4 km, Jánošíkove diery - 4 km, Dino Adventure lanový park 4,5 km, lanovka na Chleb - 5 km, Veľký Rozsutec - 6 km, Zázrivá Koliba a Salaš Syrex - 9,5 km, hrad Strečno (přívoz) - 22 km,
aquapark Dolný Kubín - 30 km, Oravský hrad - 41 km
vybavenost a služby: recepce, velká lobby, restaurace s venkovním
posezením, noční bar, kongresový sál s projekční technikou,
seminární místnost, 2x salónek, zahrada s velkým dětským hřištěm,
dětský koutek, hotelový trezor, místnost pro úschovu zavazadel,
úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště, hotelový
mikrobus*, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: bazén délky 13 m s lehátky, sauna*, masáže*,
biliár*, stolní tenis*, stolní fotbal*, bowling*; v blízkosti též cyklotrasy,
turistické trasy, kontakty na zkušené horské průvodce, instruktory
pro jízdu na koni a sjíždění řek
stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů (při nízkém
počtu klientů výběr z menu)
■ oběd (za příplatek) - formou bufetu či servírovaného menu,
nápoje za poplatek
■ večeře (za příplatek) - formou bufetu či servírovaného menu,
nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 1 - 12 m² - pokoj s 1 samostatným
lůžkem, sociální zařízení
■ Standard 2 - 14 až 16 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
■ Comfort 2/3 - 25 m² - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky a případně 1 přistýlkou, sociální zařízení, balkon
■ Comfort 4/5/6 - 50 m² - 2 vzájemně propojené pokoje, v každém
pokoji ložnice s manželkou postelí, sociální zařízení s vanou, balkon;
možnost 1 přistýlky do každého pokoje
■ Suite 2/3 - 44 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 1 osobu, 2x sociální zařízení (1x se
sprchou, 1x s vanou), balkon s výhledem na Malou Fatru
■ poznámka - pokoje typu Standard jsou orientovány na horský
masiv Boboty, pokoje typu Comfort jsou s balkonem a orientovány
směrem na Národní park Malá Fatra
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ výjimečná poloha v malebné Vrátné
dolině Národním parku Malá Fatra ■ zdarma hotelový bazén
s panoramatickými výhledy ■ v bezprostředním okolí četné
turistické i cyklistické trasy ■ oblast proslavená slovenským
hrdinou Jurajem Jánošíkem a sýrovými výrobky ■ velice klidná
atmosféra uprostřed čisté přírody ■ jedna z turistických
tras vede přímo před hotelem ■ možnost ubytování dítěte
do nedovršených 6 let bez nároku na lůžko zdarma ■ větší
vzdálenost od vesnice Terchová vyvažuje klidná atmosféra přírody
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

REZERVUJTE IHNED

1

od 1 120 Kč / os. /1 noc
2,5 km

★★★
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★★★

OBSAH 4

HOTEL BOBOTY

TERCHOVÁ - VRÁTNA DOLINA

4

63

ČESKO

ČESKO

PRAHA
PLZEŇ

OSTRAVA

OBSAH 4

BRNO

HORY A JEZERA

ČECHY A MORAVA

Oproti sousedním zemím pyšnícími se majestátními velehorami se
může občan ČR cítit na první pohled jako chudý příbuzný. Ovšem při
jen trochu detailnějším pohledu brzy spatříme celou řadu důvodů,
proč letní rekreaci v tuzemsku nezavrhovat. Sice stále platí, že
velehory a velká přírodní jezera u nás nenajdete, ale lze konstatovat,
že přírodní krásy našich lesů a pohraničních hor stojí za zevrubnější
prozkoumání, což pohříchu nemalá část populace nečiní. Situace se
však v posledních letech rychle mění, což je chvályhodné.
Za současné situace, jež razantně omezila cesty do zahraničí,
volbou dovolené v ČR ušetříte spoustu času, nervů i pohonných
hmot. Nemluvě o množství přírodních a historických památek, jimiž
disponuje snad každý kout naší vlasti. Tuzemské dovolené již dokáží
uspokojit i náročnější klienty, kteří ke spokojenému pobytu vyžadují
i lepší služby. V regionech v posledních letech vyrostlo mnoho
zábavních parků a atrakcí, kde najdou vyžití celé rodiny.
Cykloturistika v posledních letech zažívá v Česku velký rozmach.
Každým rokem přibývají další kilometry cyklotras a cyklostezek,
stále se rozšiřuje nabídka cyklobusů a cyklohospod. Češi milují
výlety na kole a Česko se stává pro cykloturisty zemí zaslíbenou.
Kdo jen pár let nestrávil část léta na našich horách, nestačí se

64

str. 66

ŠUMAVA

toulky Šumavou při ubytování v Srní nad řekou Vydrou
přísně chráněný Národní park s přilehlou Chráněnou
krajinnou oblastí
■ propojení s německým Národním parkem Bavorský les
■ 8 šumavských jezer (5 z nich v ČR) vytvořených silou
svahových ledovců, karové stěny dosahující výšky až 300 m
■ zajímavé výlety po stopách zaniklých německých obcí
■ stovky kilometrů krásných cyklotras, vodácká turistika
■ naučné stezky provádějící návštěvníky domovem vzácných
živočichů a rostlin
■
■
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divit tempu proměn naší turistické infrastruktury. V posledních
letech se mohutně investovalo a pronikla sem řada vymožeností
dříve vídaných jen v zahraničí na západ a jih od nás. A nutno
též podotknout, že celková cenová hladina v naší zemi je stále
o poznání nižší, než je západoevropský průměr.
Pro prezentaci České republiky v tomto katalogu jsme mezi
pohraničními horstvy nemohli nezvolit jasnou českou jedničku,
Krkonoše, hned s několika oblíbenými resorty. Jsou to Špindlerův
Mlýn, Pec pod Sněžkou, Harrachov a Benecko.
Sousední menší, ale neméně zajímavé Jizerské hory zastupuje
rodinné středisko Desná u přehrady Souš. Zadrátovaná dlouhých
41 let „železnou oponou“ zůstala podmanivá krajina nemalé
části Šumavy. Navštívit můžete naším prostřednictvím půvabnou
pohraniční obec Srní nad divokým tokem řeky Vydry plné
obrovských balvanů. Co do obliby mezi návštěvníky stále více bodují
Jeseníky – nejvyšší pohoří Moravy. Rodinné rekreační středisko
Loučná nad Desnou je dobrým východištěm k návštěvě nedaleké
PVE Dlouhé stráně, lázní a zámku Velké Losiny, Červenohorského
sedla, vrcholu Keprníku, Šeráku a také ke zdolání nejvyšší moravské
hory Praděd.

ČESKO

JIZERSKÉ HORY

nevelké pohoří nad okresními městy Liberec a Jablonec n. N.
vychutnání si čistého horského vzduchu a okolního klidu
■ příjemné rodinné středisko Desná u přehrady Souš
■ autentický zážitek v přírodě včetně dlouhých túr, cyklovýletů,
nordic walkingu či třeba jen procházek po horských loukách
■ hluboké lesy, vodopády, skalní útvary a slatě
■ domov mnoha chráněných druhů rostlin i zvířat
■ pověstné rozhledny zdobící mnohé ze zdejších kopců
■
■

str. 72 - 73

JESENÍKY

obce Loučná nad Desnou a Filipovice pod nejvyšší
moravskou horou Praděd
■ atraktivní horský terén ocení především vášniví turisté
■ ideální místo pro příznivce adrenalinových sportů - strmé
skalní stěny, seskoky padákem nebo vyhlídkové lety
■ výlety k fascinující přečerpávací nádrži Dlouhé stráně
■ vyhledávaný zámek a termální lázně Velké Losiny
■ rozhledny, naučné stezky, cenné přírodní rezervace
■

str. 68 - 71

OBSAH 4

str. 67

KRKONOŠE

česká horská jednička hned s několika oblíbenými resorty
proslulá horská střediska Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou,
Harrachov a Benecko
■ přírodní krásy našeho nejstaršího národního parku
■ útulné horské chaty, mnohdy historicky cenné
■ unikátní flóra s celou řadou reliktů poslední doby ledové
■ velmi rozvinutá turistická infrastruktura
■ nadmíru pestrá škála sportovních a adrenalinových aktivit
■
■

str. 74

ADRŠPACH

známá Národní přírodní rezervace Adršpašsko-teplické skály
Adršpašské skalní město s množstvím samostatně stojících
vysokých skalních věží a hlubokých soutěsek
■ skalní útvary Starosta a Starostová, Milenci či Džbán
■ vodopád, 2 jezírka, atraktivní okružní stezka pro turisty
■ 7 kilometrů dlouhý kaňon Vlčí rokle s 90 metrů vysokými
skalními věžemi
■ srdcem Teplického skalního města tajuplný Skalní ostrov
■ Teplická jeskyně s 1.065 m nejdelší pseudokrasovou jeskyní
v České republice
■
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ČECHY A MORAVA

■
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ČESKO
OBSAH 4

1

HOTEL SRNÍ

★★★★

upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy (s pokoji Standard
a Family ****) s bazénem a wellness centrem a 150 m vzdálené
dependance Šumava (s typologií Economy ***) se sportovní halou
poloha: Srní / centrum - 100 m, Vlčí výběh - 1,5 km, Klostermanova
vyhlídka - 1,8 km, Tříjezerní slať - 7 km, Modrava - 9,5 km,
Kvilda - 17 km, Kašperk 18 km, pramen Vltavy - 19 km, Sušice /
koupaliště - 21 km, Železná Ruda - 30 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, wi-fi připojení k internetu,
restaurace, kongresový sál* až pro 300 osob s projekční technikou,
seminární místnost až pro 80 osob s projekční technikou, salonky,
dětský koutek, nepravidelně animační programy (pouze v období
letních prázdnin), internet point, hotelový trezor, vyhrazené
parkoviště*, garáže*, 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 poskytovány
ručníky a osušky
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
a bio koutku
■ 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 (zpravidla s oddělitelnými lůžky), rozkládací křeslo na lůžko
pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou; příplatek za pokoj
s balkonem lze uhradit pouze na recepci
■ Family 3/4/5 - 35 m² - ložnice s manželskou postelí (zpravidla
s oddělitelnými lůžky), obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení; případně přístýlka, balkon
■ Economy 2/3 - 23 m² - pokoj s manželskou postelí, rozkládací
křeslo na lůžko pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou; pokoj je
situován v depandanci; příplatek za pokoj s balkonem lze uhradit
pouze na recepci
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor#, fén#, minibar# (# pouze pokoje v hlavní budově)
výhody a nevýhody: ■ bezkonkurenční poloha uprostřed
NP Šumava v překrásné přírodě s čerstvým vzduchem ■ až 2 děti
do 12 nedovršených let na přistýlkách pouze za cenu večeře
■ nově pokoje po rekonstrukci včetně depandance ■ ideální
výchozí bod turistických, cyklistických i běžeckých tras v regionu
■ v pěší vzdálenosti také cíle pro děti, např: Mravenčí stezka,
Klostermannova vyhlídka či Vlčí výběh ■ zdarma 25 m plavecký
bazén, pára i sauny ■ široká nabídka hotelových sportovních
zařízení - sportovní hala, lezecká stěna či laserová střelnice
■ zlevněné pobyty pro osoby 55+ na vyžádání včetně ceny
■ parkování bohužel jen za poplatek a každoročně brzká vyprodanost
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ do 19.06. a od 10.09. je již
aplikována u týdenních pobytů
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upřesnění: hotelový resort s hlavní budovou, kde je restaurace,
recepce a dalšími depandancemi ve vzdálenosti 30 až 100 m
od hlavní budovy a několika hektarový oplocený pozemek (jezírko,
les s borůvčím); bezbariérové pokoje na vyžádání
poloha: Desná III, přehrada Souš - 40 m (koupání zakázáno - zdroj
pitné vody); Smědava / horská chata - 7,3 km (v rekonstrukci);
Kořenov / muzeum ozobnicové dráhy - 7,5 km; Tanvald - 8 km;
Harrachov - 12 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace s krbem, stylová
vyhrazená restaurace, bar s krbem, wi-fi připojení k internetu,
bohatá vinotéka (cca 100 druhů vín), společenská místnost s krbem,
kongresový sál* až pro 100 osob s projekční technikou a wi-fi,
sluneční terasa s posezením, velká zahrada s posezením a dětským
hřištěm, dětský koutek, hotelový trezor, prostor pro úschovu
zavazadel, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: wellness & SPA centrum - nerezový bazén
s protiproudem, vířivka, finská sauna, pára, masáže*, sluneční
terasa, lehátka, relaxační místnost; venkovní prostor vyhrazený pro
cvičení, dráha pro petanque
stravování: ■ snídaně - formou bohatého bufetu včetně nápojů
a bio koutku
■ večeře - formou salátového bufetu a polévky, servírovaného
hlavního jídla s výběrem ze 3 možností, dezert a ovoce formou
bufetu, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ 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
12 let, kuchyň, sociální zařízení, terasa
■ 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 lůžkem či přistýlkou, soc. zařízení
vybavenost pokojů: TV sat, wi-fi připojení k internetu (převážně jen
v hlavní budově), trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ prvotřídní horský resort s vlastním
jezírkem v nadmořské výšce 777 m n. m. obklopený překrásnou
přírodou s nejčistším ovzduším v ČR ■ 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 ■ ideální bod pro aktivní pohyb
a sport v přírodě - nespočet pěších i cyklistických tras ■ baby
friendly resort s oploceným několikahektarovým areálem, dětským
hřištěm s pískovištěm a skluzavkou, 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 ■ těsná blízkost 1. ochranného
pásma a tudíž zákaz koupání v přehradě Souš
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 4 nocí
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3

HOTEL HORIZONT

★★★★

poloha: Pec pod Sněžkou, centrum - 200 m, bobová dráha - 300 m,
Monkey park - lanové centrum - 400 m, lanová dráha na Sněžku 950 m; Velká Úpa - 3 km, Jánské Lázně - 15 km, Stezka korunami
stromů - 16 km, Mladé Buky - 16,5 km, Lesní plovárna - 17,5 km
vybavenost a služby: recepce, lobby, restaurace, jídelna na snídaně
a večeře, havana bar, sky bar, cukrárna s terasou, wi-fi připojení
k internetu, 5x seminární místnost až pro 80 osob s projekční
technikou, terasa s posezením, zahrada s dětským hřištěm, dětský
koutek, dětský klub, animace nejen pro děti (01.07. - 31.08.),
úschovna jízdních kol, vyhrazené parkoviště*, půjčovna* jízdních kol
sport a relaxace: bazén s protiproudem 11 x 6 m, vířivka, finská
sauna, odpočinková místnost, posilovna, masáže*, balneo* (koupel,
zábal, peeling), squash*, bowling*, badminton*, stolní tenis*;
půjčovna* horských (také elektro) kol
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - bufet hl. jídel a příloh, nápoje za poplatek;
při nižším počtu klientů možnost servírovaného 3chodového menu

popis pokojů: ■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou pro dítě
do nedovršených 18 let, sociální zařízení
■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení
■ Family 2+3 - pokoj s manželskou postelí (s oddělitelnými lůžky)
propojený s druhým pokojem se 2 samostatnými lůžky a případně
přistýlkou, sociální zařízení se sprchou v každém pokoji; maximální
obsazenost jsou 2 dospělý a až 3 děti do nedovršených 18 let
■ Superior 2 výhled - pokoj s manželskou postelí, sociální zařízení;
pokoj je situován ve vrchních patrech hotelu
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, telefon, fén,
minibar, trezor, župan* na vyžádání
výhody a nevýhody: ■ moderní hotel u centra Pece pod Sněžkou
v blízkosti lanovky na Sněžku ■ dítě do nedovršených 6 let
zdarma na přistýlce, starší za polovinu ■ baby friendly hotel
s animacemi, dětským klubem, hřištěm 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 včetně půjčovny kol ■ parkování vzhledem k poloze
jen za poplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí v období do 01.07. a po 28.08., od 4 nocí v období
od 01.07. do 28.08.; speciální nabídka „7 za 6“ je již výše
aplikována u všech týdenních pobytů po celou sezónu, speciální
nabídka „5 za 4“ je již výše aplikována u pětidenních pobytů
v období od 18.04. do 30.06. a od 28.08. do 31.10. pokud je pobyt
od neděle do pátku
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upřesnění: hotel je tvořen 9 samostatnými budovami
v bezprostřední blízkosti vzdálenými 150 m od hlavní budovy
s recepcí a restaurací; aquapark a relaxační zázemí se nachází
v samostatné budově
poloha: Špindlerův Mlýn, centrum - 1 km, lanová dráha
na Medvědín - 100 m, bus / cyklobus - 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, trampolína, zipline, prolézačky, dětský koutek, bezpečnostní
schránky, úschovna kol / koloběžek, vyhrazená parkovací stání,
půjčovna jízdních kol

sport a relaxace: aquapark: rekreační bazén s chrličem vody,
dětský bazén, divoká řeka s protiproudem, 3x tobogán, bar,
lehátka; wellness centrum*: venkovní vířivka, finská sauna,
aromatická sauna, pára, ledová lázeň, solná jeskyně, Kneippův
chodník; masáže*; vstup do wellness centra mají děti do 18 let jen
s doprovodem dospělé osoby); dále v okolí cyklostezky, bike park,
cyklocrossová trať na Medvědíně
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - bufet, nápoje za příplatek
popis pokojů: ■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení; 3. a 4. lůžko formou
rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby
■ poznámka (na vyžádání) - možnost rodinných pokojů (dva pokoje
propojené spojovacími dveřmi, celkem 45 m²)
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén,
nápojová lednička, rychlovarná konvice, coffee set (káva i čaj)
výhody a nevýhody: ■ aquapark s bazény, tobogány, saunami
i solnou jeskyní v areálu hotelu ■ v ceně 2 hod. vstup
do aquaparku / osoba / den - čas lze kumulovat ■ moderní
hotelový komplex s ideální polohou v blízkosti lanovky
na Medvědín ■ zdarma až 2 děti do nedovršených 6 let
na přistýlce ■ většina pokojů po loňské renovaci v moderním
designu ■ nově wellness centrum i restaurace po kompletní
rekonstrukci ■ zastávka busu / cyklobusu hned vedle hlavní
budovy s recepcí ■ zdarma parkování v areálu hotelu ■ možnost
dokoupení bufetových večeří ■ saunový svět a venkovní vířivka
v aquaparku pouze za příplatek ■ jednotlivé budovy hotelu bohužel
nejsou vzájemně propojeny
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2,
4 a 5 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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HOTEL STAR BENECKO

★★★

poloha: Benecko, Lufťákova stezka (zábavná trasa plná her
a soutěží) - 200 m, Family Arena (letní tubing, horské káry a jiné) 2,3 km, rozhledna Žalý - pěšky 4,2 km, Jilemnice (wellness,
Krkonošské muzeum) - 7,5 km, Vrchlabí - 10 km, Špindlerův Mlýn pěšky 12 km, autem - 20 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, společenská
místnost, herna, dětský koutek, nepravidelné animační programy,
wi-fi připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna jízdních
kol, prostor pro úschovu zavazadel, vyhrazené parkoviště, velká
zahrada - ohniště s posezením, terasa s posezením, dětské hřiště
s pískovištěm a 2 trampolínami, multifunkční hřiště s umělým
povrchem, venkovní prostor pro cvičení
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
večeře (za příplatek) - servírované menu s výběrem
ze 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; středy o letních prázdninách - večeře
zpravidla formou grilování (v závislosti na počasí)
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
■ Standard 3 - pokoj s manželskou postelí se zpravidla
oddělitelnými lůžky a dalším samostaným lůžkem; sociální zařízení;
zpravidla 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 včetně slevy
pro děti až do 12 let ■ hotel oceněný zlatým certifikátem Baby
friendly ■ pokoje po částečné rekonstrukci s novou koupelnou
i postelemi ■ za příplatek možnost využít privátní vířivku a saunu
■ velká hotelová zahrada s dětským hřištěm, trampolínami
i multifunkčním hřištěm pro aktivní trávení volného času
na čerstvém vzduchu ■ četné turistické, sportovní možnosti
přímo v Benecku a blízkém okolí ■ možnost doobjednat polopenzi
(večeře) ■ jednodušší vybavení pokojů
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
■
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poloha: Harrachov, centrum - 400 m, lanová dráha Čertova Hora 700 m, bobová dráha - 1,4 km, Mumlavský vodopád - 3 km,
Hornické muzeum - 2 km, Muzeum skla - 1,2 km, Včelí naučná
stezka - 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 (od 3 let), wi-fi připojení
k internetu, bezpečnostní schránky*, úschovna jízdních kol, místnost
pro úschovu zavazadel, 2x výtah, vyhrazené parkoviště*, veřejné
parkoviště* (ve vzdálenosti 1 km)
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m s lehátky, vířivka na nohy, finská
sauna*, infrakabina*, kneippův chodník*, masáže*, lázeňské kúry*,
kosmetické služby*, 4 posilovací stroje, tělocvična, biliár*, stolní tenis*

★★★

stravování: ■ snídaně - bohatý bufet včetně biokoutku a nápojů
■ večeře (za příplatek) - bufet 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 - mezonetový pokoj s manželskou postelí a manželskou
postelí s oddělitelnými lůžky či 2 manž. postelemi s oddělitelnými
lůžky, sociální zařízení, zřídka balkon; případně 2 samostatní
nepropojené dvoulůžkové pokoje (vedle, nebo naproti sobě)
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel nejen pro rodinné pobyty,
ale také pro seniory ■ poloha hotelu uprostřed přírody s výhledy
na město a areál "Čerťák" se skokanskými můstky ■ výhodná
cenová hladina podpořena četnými slevami za délku pobytu
■ zdarma až 2 deti do nedovršených 10 let na přistýlce ■ v ceně
hotelové wellness centrum s bazénem ■ zdarma Harrachov
Card - karta poskytující slevy v Harrachově a okolí ■ interiéry
společných prostor po rekonstrukci z jara 2021 ■ větší, přesto
stále pěší, vzdálenost do centra Harrachova
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí
v období do 01.07. a od 01.09. do 27.10., 3 nocí v období od 01.07.
do 01.09. a od 27.10.; speciální nabídka „7 za 6“ a „5 za 4“
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7

HOTEL DLOUHÉ STRÁNĚ

★★★

upřesnění: hotel se skládá ze 2 budov spojených podzemním
tunelem, přičemž všechny nabízené typologie se nachází v budově
hlavní (dolní) a jsou na úrovni superior ***s
poloha: Loučná nad Desnou, lanovka k PVE - 1 km, Červenohorské
sedlo - 10,5 km, termály Velké Losiny - 11 km, Filipovice - 17 km,
lanovka Ramzová - Šerák - 22 km, Jeseník - 27 km, Karlova
Studánka - 37 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, kavárna, vinárna,
seminární místnosti až pro 100 osob s projekční technikou a wi-fi
připojením k internetu, dětská herna, wi-fi připojení k internetu,
místnost pro úschovu zavazadel, venkovní dětské hřiště, výtah,
zahradní altán s posedením a ohniště, vyhrazené parkoviště, služby
hotelové prádelny* (na vyžádání), hrací automaty* (lyžování, auta)

sport a relaxace: bazén* 8 x 4 m s protiproudem a hydromasáží,
vířivka*, finská sauna* s bazénkem, infrasauna*, posilovna*,
2x bowling*, 2x biliár*, 8x stolní tenis*, 2x stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ oběd (za příplatek) - servírované 2chodové menu, nápoje
za poplatek
■ večeře (za příplatek) - servírované menu s výběrem
ze 4 hlavních jídel, polévka, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším samostatným lůžkem
či přistýlkou, sociální zařízení
■ Family 4/5 - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, pokoj se 2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem pro
1 osobu, sociální zařízení
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ oblíbená hotelová kapacita s wellness
nejen pro rodiny pod PVE Dlouhé Stráně ■ pokoje po nedávné
zdařilé renovaci ■ velká lůžková kapacita i pro skupiny
či firemní teambuilding ■ termály Velké Losiny zaručeně
zpříjemní pobyt v Jeseníkách ■ nedaleko od hotelu BIKE PARK
Kouty, sportovní areál Kociánov s velkým dětským hřištěm
■ v dobré dojezdové vzdálenosti četné cíle výletů - Červenohorské
sedlo, Ramzová - Šerák, Jeseník, Praděd ■ wellness jen za poplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

REZERVUJTE IHNED

od 870 Kč / os. /1 noc
1 km

★★★

BB
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★★★

poloha: Filipovice, Bělá pod Pradědem - 2 km, Červenohorské
sedlo - 6,5 km, Jeseník - 10 km, Lipová Lázně - 13 km,
Kouty nad Desnou - 15 km, Karlova Studánka - 20 km, termály
Velké Losiny - 27 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, zahrada s posezením
a dětským hřištěm, dětský koutek, hlídání dětí*, úschovna jízdních
kol, vyhrazené parkoviště, pračka* a sušička* (na vyžádání)

sport a relaxace: venkovní 12 m bazén, minibazén 6 x 4 m,
infrasauna*, masáže*, kosmetické služby*, karambol*, stolní fotbal,
venkovní tenisový kurt*, víceúčelové hřiště, dětské hřiště, altán
s grilem a posezením, půjčovna* kol a koloběžek
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře (za příplatek) - servírované menu s výběrem
ze 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaná polévka, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek
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: ■ velká oplocená zahrada s venkovním
bazénem, dětským hřištěm, altánem, grilem, ohništěm, jezírkem,
multifunkčním hřištěm a tenisovým kurtem ■ výhodná cenová
nabídka včetně zajimavých dětských slev i na pevném lůžku
■ na každé 2 přenocování zdarma 1 hod. v hotelovém wellness vnitřný bazén ■ rodinné zázemí i praktické pokoje ■ poloha
uprostřed Jeseníků = spousta turistických tras i naučných stezek
■ v okolí silniční i terénní cyklotrasy ■ možnost doobjednat večeře
v hotelové restauraci ■ hotel umístěný u hlavní silnice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

ČESKO

HOTEL STARÁ POŠTA

OBSAH 4

8

REZERVUJTE IHNED

od 790 Kč / os. /1 noc
★★★
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10 km
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ČESKO
OBSAH 4

9

PENSION DITA - ADRŠPACH

♣♣♣

poloha: Bučnice, Teplice nad Metují, centrum - 3,2 km, bus 50 m, zřícenina hradu Střmen - 2,5 km, Adršpašské jezero
Pískovna - 2,9 km, Teplické skalní město - 3,7 km, Adršpašské
skalní město - 4 km, Teplice nad Metují / koupaliště - 4 km, Velký
vodopád - 4,2 km, Ostaš / přírodní rezervace - 11 km, Centrum
Walzel / fabrika na zážitky - 13,2 km, CHKO Broumovsko - 15,4 km,
Broumov / klášter - 17,7 km
vybavenost a služby: recepce, společenská místnost s TV / dětský
koutek, vinný sklípek / malá pivnice, wi-fi připojení k internetu,
velká zahrada s posezením, ohništěm, grilem, houpačkou a dětským
kolotočem, vyhrazené parkoviště

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
a kuchyňským koutem, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 3/4 - pokoj s manželskou postelí, dalším
1 samostatným lůžkem, které lze rozložit v případě přistýlky
na dvoulůžko, kuchyňský kout, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 4 - pokoj se 2 manželskými lůžky a kuchyňským
koutem, sociální zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: wi-fi přípojení k internetu, rychlovarná konvice,
malá lednice, dvouplatnička, fén (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ strategická poloha doslova pár kroků
od NPR Adršpašsko-teplické skály a uprostřed cesty spojující
vstupy do Teplického a Adršpašského skalního města
■ rodinný penzion s tradicí od roku 1858 a proslavený výrobou
limonády z vlastního pramene ■ vzhledem k poloze výhodná
cena podpořená slevou pro děti ■ voda z vyhlášeného pramene
s kvalitou kojenecké vody teče z kohoutku dodnes ■ k zapůjčení
sportovní vybavení jako např. badminton, ping pong či petanque
■ absence vlastní restaurace a TV na pokoji
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí v období do 01.07.
a od 01.09., pevně dané týdenní pobyty od / do soboty v období
od 01.07. do 01.09.

REZERVUJTE IHNED

od 470 Kč / os. /1 noc
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ADRŠPACH

4 km
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řípad
Pojištění pro p
tně
COVID-19 vče
ny
osobní karanté

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

Varianta
Riziko

Úraz
Osobní věci
Odpovědnost za škodu

Domestic Travel
Cíl cesty
180 000

Úmrtí následkem úrazu

100 000
18 000

180 000

180 000

100 000
1)

18 000

100 000
1)

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
Zrušení cesty

Domestic Travel
S19+

Česká republika

Trvalé následky úrazu
Škoda na osobních věcech

Domestic Travel
S19

25 000

2)

25 000

Stornopoplatky COVID-19

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-2112

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

www.ERVpojistovna.cz

2)
3)

- včetně osobní karantény
Zimní sporty

1)

ITÁLIE
OBSAH 4

DOLOMITI

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 615 km, Brno 690 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Bressanone (sem jsou vztaženy udané
vzdálenosti) a dále dle střediska
UŽITEČNÉ ODKAZY

www.dolomitisupersummer.com, www.dolomiti.org
www.valleisarco.info, www.plose.org, www.visittrentino.info
HORY A JEZERA
Dolomity jsou významným masivem Alp, na východ od Bolzana.
Mají 18 vrcholů vyšších než 3.000 m. Oblast charakterizují věžovité
vrcholy, rozeklané skalní hřebeny a bizarní tvary štítů. Nejkrásnější
část pohoří se táhne od Cortiny na západ, kde leží nejvyšší vrchol
Dolomit, ledovcem pokrytá Marmolada (3.343 m n. m.).
Severněji se pak zvedá skupina Sella, jež je v létě zbožňována
cyklisty i motorkáři zdolávajícími nekonečné serpentiny 4 mýtických
průsmyků Passo Pordoi, Passo Sella, Passo Gardena a Passo
Campolongo. Masivem Sella prochází jazyková hranice, severní
část náleží do německojazyčné provincie Bolzano, jižní do italsky
hovořících provincií Belluno a Trento. Některá údolí centrálních
str. 79 - 80

Dolomit však před stovkami let osídlilo ještě zajímavé etnikum Ladini. Tento nejmenší evropský národ čítá asi 30 tisíc osob
hovořících jazykem podobným švýcarské rétorománštině. Pestrý mix
kultur včetně rozličných dialektů, lokálních gastronomických specialit
činí už tak mimořádně zajímavý horský region ještě atraktivnějším.
Mnoho lidí navštěvuje Dolomity kvůli zajištěným cestám - tzv. ferraty
zde mají velkou tradici. Právě zde se za 1. světové války zrodily,
měly napomáhat pohybu vojáků v nepřístupném terénu.
V létě je tu možno absolvovat mnoho výstupů od lehoučkých
až po nejextrémnější výstupy. Roku 2009 byly Dolomity zapsány
na seznam světového dědictví UNESCO.

3 ZINNEN - TRE CIME DOLOMITI

jihotyrolská oblast u pramenů Drávy na pomezí Rakouska
skvělá pěší, cyklistická a vysokohorská turistika pod
nejkrásnější horou Dolomit Tre Cime di Lavaredo
■ nejen dechberoucí výhledy z mohutných vrcholů Dolomit
■ horolezectví a snadné i náročné zajištěné cesty - ferraty
■ četné památky krutých bojů 1. světové války
■ nádherná horská jezera, zejména oblíbené Lago di Braies
■ skvělé propojení vlaky údolím zdarma s kartou Holidaypass
■

DOLOMITI

■

76
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ITÁLIE

KRONPLATZ

unikátní hora nad Brunicem obetkaná soustavou lanovek
avantgarda na poli modernosti v celoevropském měřítku
■ na vrcholu Kronplatzu (2.275 m n. m.) Muzeum horských
fotografií, restaurace AlpiNN a Messnerovo muzeum
■ oblast dobře obsloužena vlaky napojenými na lanovky
■ široká nabídka aktivit zahrnující bazény, wellness, bowling,
tenis i celou řadu dalších možností aktivního trávení dovolené
■ historické centrum města Brunica svádějící k procházkám
■
■

str. 91 - 92

VAL GARDENA

OBSAH 4

str. 81 - 82

jedno z nejkrásnějších údolí Dolomit s tradicí řezbářství
náhorní plošina Alpe di Siusi, největší vysokohorská pastvina
v Evropě (1.850 m) s kilometry nenáročných pěších tratí
■ jedno z nejvíce prosluněných míst v Alpách, 310 dní v roce
■ dlouhé kabinkové lanovky ze Siusi a z Ortisei ve Val Gardeně
■ 18jamkové golfové hřiště San Vigilio v Castelrottu patřící
mezi nejtěžší, ale zároveň nejkrásnější v Itálii
■
■

str. 83 - 86

CORTINA D’AMPEZZO

nejslavnější italské horské středisko, dějiště zimní olympiády
1956 a znovu v roce 2026
■ poloha v nejkrásnější části Dolomit pod majestátními štíty
Tofane, Cristallo a Tre Cime di Lavaredo
■ kouzelné jezero Misurina, v němž se zrcadlí bělostné štíty hor
■ rozsáhlá síť vysokohorských cest zbudovaných za 1. světové
války, včetně několika pozoruhodných pevností
■ honosné centrum Cortiny s pěší zónou a luxusními obchody
■

str. 93 - 94

RIO PUSTERIA / BRESSANONE

Bressanone, historické, umělecké a kulturní centrum oblasti
nový název Gitschberg Jochtal - Brixen / Rio Pusteria Bressanone (dříve Valle Isarco / Eisacktal)
■ romantické historické centrum s dómem ze 13. století
■ muzeum dokumentující zdejší pobyt K. H. Borovského
■ velký akvapark, přímo nad městem se tyčící hora Plose,
skýtající celoročně celou řadu famózních turistických zážitků
■
■

str. 87 - 90

ARABBA / MARMOLADA

malebná obec Arabba skrytá pod průsmykem Pordoi
jedinečná Marmolada, ledovcová královna Dolomit
■ Malga Ciapela, malá horská vesnička s idylickou atmosférou
položená pod její strmou stěnou
■ lanovka stoupající ve 3 sekcích z Malga Ciapely na Marmoladu
■ působivé muzeum 1. světové války pod vrcholem Marmolady
■ Serrai di Sottoguda, hluboká soutěska zaříznutá do skal
■ ke koupání lákající Alleghe u jezera pod masívem Civetta
■

str. 95 - 97

VAL DI FIEMME

krásné údolí v Trentinu, jehož kouzlu neodolá žádný turista
z půvabného historického města Cavalese vedoucí kabinková
lanovka na známý vrchol Alpe Cermis
■ Predazzo jako ideální výchozí místo k průzkumu oblasti
Latemar/Pampeago/Obereggen, též s kabinkovou lanovkou
■ karta FiemmE-motion Card opravňující ke každodennímu
využití lanovek za velmi zajímavou cenu
■
■

© Arabba Fodom Turismo
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DOLOMITI

Val di Sole je údolí pod průsmykem Tonale v Trentinu. U řeky Noce
v Marillevě lze okusit rafting, je zde ráj horských kol. Údolí lemuje
z jihu hradba pohoří Dolomiti di Brenta, naopak ze severu stráží
Val di Sole Ortlerské Alpy s Národním parkem Stelvio, na jehož úpatí
str. 98

leží lázně Pejo. V zimě nese tato oblast název Skirama, do tohoto
svazku patří i obec Lavarone nacházející se na opačném břehu řeky
Adiže až na hranici s Benátskem. Toto středisko nabízí krom jiného
i atraktivní jezero, na jehož hladině se zrcadlí rozeklané štíty hor.

TONALE

známý průsmyk s nadmořskou výškou 1.883 m na hranicích
Trentina a Lombardie pod ledovcem Presena
■ nespočet zajímavých tras na horská kola i pěší túry
■ četné stopy strašných bojů I. světové války - tunely a pevnosti
■ na Passo Paradiso zajímavé muzeum bojů Velké války
■ kouzelné městečko Ponte di Legno s živým historickým
centrem pod průsmyky Tonale a Gavia
■

str. 100

PEJO

Val di Pejo, boční údolí Val di Sole, velice klidný mikroregion
známý svou skvělou minerální vodou
■ lehké i značně náročné pěší a cyklistické trasy
■ lanovky šplhající až do výšky 3.000 m n. m. do srdce
Národního parku Stelvio
■ v Cogolu di Pejo sídlo části národního parku náležící Trentinu
■ na dosah známá horská střediska Marilleva a Tonale / Ponte
di Legno se svými lanovkami
■

str. 99

LAVARONE

obec ležící na náhorní plošině nedaleko známější Folgarie
v oblasti Trentino na hranici s provincií Vicenza v Benátsku
■ sídlo svazku 12 obcí Magnifica Comunità degli Altipiani cimbri
■ oblast, kde se hovoří starobylým původně bavorským
dialektem „cimbro“
■ jezero Lago di Lavarone s pěkným koupáním, kde dovolené
trávil Sigmund Freud
■ příjemné klidné místo obklopené přírodou, ideální pro rodiny

DOLOMITI

■

78

© Tommaso Prugnola

str. 101

MARILLEVA

hlavní turistické centrum údolí Val di Sole, skvělá základna
pro výpravy do rozsáhlé sítě cyklostezek a pěších tras
■ parádní rafting na řece Noce na úpatí areálu Marilleva
■ propojené lanovky zasahující až do údolí Val Rendena
„za kopcem“ se slavnou Madonnou di Campiglio
■ typicky malebné horské obce v údolí se skvělou gastronomií
■ možnost výprav k ledovci nad Passo Tonale či do NP Stelvio
■
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upřesnění: hotel se skládá ze tří vzájemně vnitřně propojených
budov; v hlavní budově se nachází většina níže uvedených služeb
a pokoje Monte Elmo, v budově vedlejší pak pokoje Studio Larice
poloha: Sesto - lokalita Moso, Sesto / centrum - 1,8 km, kabinová
lanovka Monte Elmo - 1,2 km, kabinová lanovka Monte Croda
Rossa - 1,4 km, sedačková lanovka Monte Baranci - 8,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbem, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, bar / panoramatická společenská
místnost, vinotéka, místnost vyhrazená pro kuřáky, společenská
místnost, typická společenská místnost, typická společenská
místnost s kamny, knihovna, 3x výtah sluneční terasa s posezením,
velká dětská herna (Playstation, Nintendo Wii), wi-fi připojení
k internetu, úschovna jízdních kol, garážová stání (1 auto / pokoj)
sport a relaxace: bazén 16 x 9 m s vířivkou, venkovní vyhřívaný
bazén 9 x 4,5 m, dětský bazének s umělým vodopádem,
2x venkovní vířivka až pro 10 osob, finská sauna#, venkovní finská
sauna#, 2x aromatická sauna#, pára#, infrakabina#, relaxační
koutek s lehátky, kneippův chodník#, masáže*, kosmetické služby*,
posilovna, biliár*, stolní tenis, stolní fotbal*; služby označené #
mohou využívat děti do 14 let jen do 16.00 hod.

stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
odpolední svačina - bufet sladkých zákusků (15.00 a 17.00 hod.)
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert, další
dezerty a sýry formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Monte Elmo 1/2/3 - 23 až 28 m² - pokoj
s 1 samostatným lůžkem či s manželskou postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
■ Studio Larice 2/3/4 - 40 m² - pokoj s manž. postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, minibar, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ luxusní hotel vhodný i pro nejnáročnější
klienty ■ poloha na klidném místě s výhledem do údolí a na štíty
hor ■ rozsáhlé relaxační centrum s venkovním bazénem
a vířivkou ■ velká dětská herna a další zázemí i pro nejmenší
■ vynikající kuchyně s širokým výběrem místních specialit
■ ideální výchozí poloha pro pěší výlety či projížďky na kole
■ na hoře Monte Baranci bobová dráha od horní stanice
lanovky až do údolí ■ nedaleké městečko San Candido nabízející
procházky historickým centrem i oblíbený akvapark ■ vyšší
cenové relace plně ale odpovídající nabízeným službám
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty
■

REZERVUJTE IHNED

od 10 290 Kč / os. / 3 noci
1,2 km

★★★
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★★★★S

OBSAH 4

BERGHOTEL SEXTEN

3 ZINNEN - TRE CIME DOLOMITI

1

79

ITÁLIE
OBSAH 4

2

HOTEL CASA ALPINA

★★

poloha: Dobbiaco, centrum - 1,4 km, jezero Lago di Dobiacco 2,5 km, jezero Lago di Braies - 16,6 km, jezero Lago di Misurina 19 km, sedačková lanovka Monte Baranci - 5,4 km, kabinová
lanovka Monte Elmo - 9,6 km, Cortina d’Ampezzo - 30 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace, trezor
na recepci, společenská místnost s TV sat., služby* hotelové prádelny,
úschovna jídních kol, wi-fi připojení, zahrada, vyhrazené parkoviště
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu - výběr ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný desert či ovoce, salátový
bufet, stolní víno a voda, ostatní nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými
lůžky či manželskou postelí a případně dalšími 2 samostatnými
lůžky či palandou, sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ jedno z cenově nejvýhodnějších nabídek
hotelového ubytování v oblasti 3 Zinnen ■ příjemná atmosféra
a klidná poloha u lesa ■ stolní víno a voda k večeři již v ceně
pobytu ■ po celou sezónu 1 dítě do nedovršených 9 let zdarma
■ široká nabídka výletů a horských túr do centrální části 3 Zinnen
■ nádherná horská jezera v okolí, včetně oblíbeného Lago
di Braies ■ páteřní cyklostezka celého údolí Alta Pusteria
v bezprostřední blízkosti hotelu aneb široká nabídka cyklotras pro
milovníky horských kol ■ vynikající vlakové propojení napříč
celým údolím zdarma díky kartě Holidaypass ■ v dojezdové
vzdálenosti autem také vyhlášené letovisko Cortina d’Ampezzo
■ absence vlastního relaxačního zázemí kompenzovaná nabídkou
aquaparku Acquafun v San Candido
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

SLEVA

3 ZINNEN - TRE CIME DOLOMITI

30. 5.
10 % do

80
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1

od 4 380 Kč / os. / 3 noci
5,4 km
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★★★★

poloha: Rasun di Sotto, centrum - 100 m, kabinová lanovka - 4,7 km
vybavenost a služby: recepce / lobby s krbovými kamny a TV,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, společenská místnost
s TV, společenská místnost, čajová místnost, sluneční terasa, dětský
koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol, výtah,
vyhrazené parkoviště, obchod se suvenýry, obchod s tyrolskými
uzeninami
sport a relaxace: vnitřní bazén 10 x 4 m s vířivkou až pro 4 osoby,
protiproudem, umělým vodopádem a lehátky, venkovní bazén,
6x sauna#, 2x pára#, tepidárium#, infrakabina#, 3x multifunkční sprcha,
horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, kneippův chodník,
posilovna; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ odpolední svačina - bufet sladkých zákusků, nápoje za poplatek
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů
a 2 hlavních jídel s přílohou, servírovaný dezert či sýry, salátový
bufet, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard Cirmolo 1/2/3/4 - 24 až 26 m² - pokoj
s 1 lůžkem či manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem
pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
■ Comfort 2/3/4 - 30 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ Superior 2/3/4 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, balkon
s výhledem na Dolomity
■ Suite Signori di Rasun 2/3/4 - 40 m² - pokoj s manželskou
postelí, pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
balkon s výhledem na Dolomity
■ Suite Tradizione Pusterese 2/3/4 - 40 m² - pokoj s manželskou
postelí, pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení,
balkon s výhledem na Dolomity
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu, nápojová lednička, župany do wellnesss (na vyžádání)
výhody a nevýhody: ■ luxusní 4* hotel po loňské rozsáhlé
rekontrukci ■ pokoje s novým vybavením alpského stylu ■ krásné
wellness centrum s vnitřním i venkovním bazénem ■ pestrá
servírovaná večeře obohacená o bufetovou nabídku místních
tyrolských uzenin ■ menší obchod přímo v budově hotelu nabízející
místní potravinářské produkty ■ omezená nabídka služeb v místě,
aneb za večerní zábavou do Brunica
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL AUTENTIS ADLER

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 11 120 Kč / os. / 3 noci
★★★
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HOTEL & CHALET DIAMANT

★★★

poloha: San Martino in Badia, centrum - 60 m, lanovka Kronplatz 9,6 km, lanovka Alta Badia - 11,6 km
vybavenost a služby: recepce, bar, společenská místnost s TV /
wi-fi připojení k internetu, výtah, úschovna jízdních kol, vyhrazené
parkoviště (počet míst omezen), garážová stání*

OBSAH 4

ITÁLIE

4

sport a relaxace: bazén 10 x 5 m, vířivka až pro 4 osoby, finská
sauna, masáže*, stolní tenis
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 studených či teplých
předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný
dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně typická tyrolská večeře
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 samostatným
lůžkem či manželskou postelí, sociální zařízení, zpravidla balkon;
3. a 4. lůžka zpravidla pevná či formou přistýlky či palandy
■ Superior 2/3/4 - pokoj se 2 samostatnými lůžky či manželskou
postelí a případně 1 či 2 dalšími samostatnými lůžky či palandou,
sociální zařízení se sprchou či vanou, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální výchozí poloha na výlety do centrální
části Dolomit i na oblíbený Kronplatz ■ útulný hotel na klidném
místě horské vesničky ■ na danou oblast velmi atraktivní cenová
nabídka ■ vnitřní bazén a menší relaxační centrum již v ceně
pobytu ■ nepříliš atraktivní nabídka vesničky pro pestřejší večerní
zábavu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

SLEVA

30. 5.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 390 Kč / os. / 3 noci
★★★
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★★★★

poloha: Misurina, jezero Misurina - 50 m, lanovka - 600 m,
Cortina d’Ampezzo - 14 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar / 3x týdně piano bar,
kongresový sál pro 80 osob, hotelový trezor, místnost pro úschovu
zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*, pračka*,
úschovna jízdních kol, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: bazén 12 x 6 m s vířivkou až pro 8 osob
a lehátky, dětský bazének, sauna#*, pára#*, masáže*, kosmetické
služby*; služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně
nápojů; možnost donášky na pokoj*
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů,
3 hlavních jídel s přílohou a 2 dezertů, studené předkrmy a saláty
formou bufetu, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby či 1 či 2 přistýlkami,
sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Superior 2/3/4 View Lake - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby
či 1 či 2 přistýlkami, sociální zařízení, zpravidla balkon s výhledem
na jezero
■ Family 4 - 36 m² - 1 ložnice s manželskou postelí zpravidla
oddělená od obývacího pokoje atypickou prosklenou stěnou, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby či palandou, sociální
zařízení, zpravidla balkon či terasa
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu, fén,
zpravidla trezor, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ zejména v okrajových termínech vynikající
cenové podmínky ■ poloha na klidném místě s neopakovatelnou
romantikou blízkého jezera ■ nadstandardní vybavenost včetně
rozsáhlého relaxačního centra a bazénu ■ ideální výchozí místo pro
výlety po okolí i vysokohorskou turistiku ■ tyrkysové jezero Lago
di Sorapis jako jeden z téměř povinných cílů ■ větší vzdálenost
od vyhlášeného letoviska Cortina d’Ampezzo
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

GRAND HOTEL MISURINA

OBSAH 4

5

SLEVA
0. 3.

3
10 % do

od 5 490 Kč / os. / 3 noci
50 m

★★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

HB

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

CORTINA D’AMPEZZO

REZERVUJTE IHNED

83

ITÁLIE
OBSAH 4

6

HOTEL CASA MONTANA S. MADDALENA

poloha: San Vito di Cadore, centrum - 200 m, kabinová lanovka
Cortina d’Ampezzo - 11 km, jezero Lago di Misurina - 25 km, jezero
Lado di Cadore - 26 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace, výtah, trezor
na recepci, spolčenská místnost s TV., služby* hotelové prádelny,
úschovna jízdních kol, zahrada, wi-fi připojení k internetu, vyhrazená
parkovací stání v okolí hotelu

★★

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu - výběr ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný desert či ovoce, salátový
bufet, pramenitá voda a stolní víno, ostatní nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými
lůžky či manželskou postelí a případně dalšími 2 samostatnými
lůžky či palandou, sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV, wi-fi připojení k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ cenově velmi atraktivní nabídka pro
danou oblast ■ po celou sezónu 1 dítě do nedovršených 9 let
zdarma ■ klidná poloha se zahradou nedaleko centra malého
horského městečka ■ stolní víno a voda k večeři již v ceně pobytu
■ vyhlášené letovisko Cortina d’Ampezzo pouze deset minut
autem ■ výborná výchozí poloha pro výlety a horské túry v okolí
■ široká nabídka cyklotras všech náročností aneb ideální volba
také pro milovníky horských kol ■ spíše jednodušeji zařízené
pokoje
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

REZERVUJTE IHNED

1

CORTINA D’AMPEZZO

od 3 710 Kč / os. / 3 noci
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★★

upřesnění: hotel je tvořen hlavní budovou, dependancí (20 m
od hlavní budovy) a přilehlou budovou; součástí hotelu je také další
dependance (80 m od hlavní budovy), kde se nachází ubytovací
kapacita pro větší skupiny, ceny na vyžádání; všechny níže uvedené
služby se nachází v hlavní budově či přilehlé budově
poloha: Cortina d’Ampezzo, centrum - 18 km,
lanovka - 2,6 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, malá vinotéka,
společenská místnost s TV sat., společenská místnost, úschovna
jízdních kol (v přilehlé budově), výtah, vyhrazené parkoviště, wi-fi
připojení k internetu
sport a relaxace: sauna* a malá posilovna (v přilehlé budově),
biliár

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 studených či teplých
předkrmů a 2 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný
dezert či ovoce, pramenitá voda (z kohoutku), ostatní nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - 14 m² - pokoj
s 1 či 2 samostatnými lůžky či manželskou postelí a případně
1 dalším samostatným lůžkem či rozkládacím gaučem na palandu,
sociální zařízení, zřídka balkon
vybavenost pokojů: TV
výhody a nevýhody: ■ pro danou oblast skvělé cenové podmínky
■ poloha na klidném místě nedaleko horského průsmyku
Passo Falzarego ■ výborná výchozí pozice na výlety nejen
do Cortiny d’Ampezzo a okolí, ale také do nedaleké Alta Badie
či na ledovec Marmolada ■ v okolí široká nabídka zajištěných
cest - ferraty ■ dostatečná kapacita umožňující ubytování i pro
větší skupiny ■ jednodušší, ale účelně zařízené pokoje ■ za pestřejší
večerní zábavou pouze autem
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL AL SASSO DI STRIA

OBSAH 4

7

REZERVUJTE IHNED

2,6 km

★★
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od 4 750 Kč / os. / 3 noci

85

ITÁLIE
OBSAH 4
CORTINA D’AMPEZZO
86

8

RESIDENCE HERMINE

♣♣♣

upřesnění: residence se skládá ze 2 protilehlých budov
poloha: Borca di Cadore, centrum - 500 m, kabinová lanovka
Cortina d’Ampezzo - 15,3 km, Cadore / jezero 18,2 km, jezero Lago
di Misurina - 29 km
vybavenost a služby: recepce (jen v hlavní budově; v provozu jen
v sobotu), společenská místnost, wi-fi připojení k internetu, výtah,
vyhrazené parkoviště, garážové stání*, úschovna jízdních kol
popis apartmánů: ■ mono 3 - 35 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, manželskou postelí či manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení, zpravidla balkon; apartmán je situován v podkroví

■ bilo 4 - 50 až 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby
či 2 rozkládacími křesly na lůžko pro 1 osobu, předsíň, sociální
zařízení, zpravidla balkon
■ trilo 6 - 60 až 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, předsíň,
2x sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
myčka nádobí (jen typologie trilo 6), mikrovlnka, kávovar, pračka (jen
typologie trilo 6)
výhody a nevýhody: ■ residence disponující kvalitními
a prostornými apartmány nejžádanějších typologií ■ nedaleká
Cortina d’Ampezzo nabízející nádherné přírodní scenérie ■ pro
danou oblast více než přiznivá cenová nabídka ■ nespočet výletů
a horských túr v okolí Cortiny, včetně vyhlášeného horského
jezera Lago di Sorapis ■ pro milovníky horských kol široká
nabídka cyklotras všech náročností ■ vhodné i pro menší
skupiny ■ chybějící vlastní relaxační zázemí kompenzované
možností navštívit nedaleké aquacentrum Corte Spa
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku
a čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka ve vybraných termínech

REZERVUJTE IHNED

od 1 749 Kč / os. / 4 noci
15,3 km
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poloha: Arabba, centrum - 100 m, lanovka Arabba - 150 m
vybavenost a služby: vyhrazené parkoviště, garážová stání
(1 auto / apartmán), pračka* a sušička*, wi-fi připojení k internetu,
nápojový automat
sport a relaxace: vířivka#* pro 1 osobu, sauna#, pára#*,
hydromasážní sprcha#, aromatická sprcha#; služby označené #
mohou využívat jen osoby nad 18 let

★★★

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 30 až 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ trilo 6 typ A - 42 až 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ trilo 6 typ B - 52 až 55 m² - 1. podlaží apartmánu: obývací
pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon; 2 podlaží
apartmánu: 2 ložnice s manželskou postelí a 1 samostatným
lůžkem, zpravidla balkon
vybavenost apartmánů: TV, telefon, trezor, myčka nádobí,
mikrovlnka, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ prostorné a kvalitně zařízené apartmány
■ kabinová i sedačková lanovka v blízkosti ■ ideální poloha také
vůči centru městečka i obchodům ■ celková kapacita 14 apartmánů,
tudíž vhodné i pro větší skupiny ■ garážové stání již v ceně
pobytu ■ menší, ale příjemné relaxační zázemí ■ chybějící
společenská místnost v objektu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty nebo
od / do neděle, ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy nebo od neděle
do čtvrtka a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

APARTMÁNOVÝ DŮM EVALDO

OBSAH 4

9

REZERVUJTE IHNED

od 2 165 Kč / os. / 3 noci
★★
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APARTMÁNOVÝ DŮM CESA PORTADOS

poloha: Arabba, centrum - 300 m, lanovka Arabba - 450 m
vybavenost a služby: wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních
kol, vyhrazené parkoviště, pračka* a sušička*

OBSAH 4

ITÁLIE

10

♣♣♣

popis apartmánů: ■ bilo 4 typ A - 48 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 os., samostatná
kuchyňka, sociální zařízení; apartmán je situován v podkroví
■ bilo 4 typ B - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, samostatná kuchyňka, sociální zařízení, balkon
■ trilo 6 - 60 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, samostatná kuchyňka, sociální
zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., fén, myčka nádobí, trouba,
kávovar, wi-fi připojení k internetu
výhody a nevýhody: ■ kvalitní a prakticky zařízené apartmány
v centrálních Dolomitech ■ atrakitvní cenové relace vzhledem
k žádanosti oblasti ■ výhodná poloha jako výchozí bod pro
vysokohorskou turistiku ■ kabinová lanovka v pěší dostupnosti
■ absence wellness zázemí
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 399 Kč / os. / 3 noci
BS
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ARABBA

450 m
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★★★

poloha: Malga Ciapela, centrum - 500 m, kabinová lanovka - 500 m,
Alleghe / jezero - 13,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, taverna,
wi-fi připojení k internetu, internet point, sluneční terasa s lehátky,
uvítací přípitek, hotelový trezor, úschovna jízdních kol, místnost pro
úschovu zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště, videohry*
sport a relaxace: vířivka# až pro 5 osob, sauna#, pára#,
2x multifunkční sprcha#, relaxační koutek# s lehátky; služby
označené # mohou využívat jen osoby od 14 let; stolní fotbal*

SLEVA

30. 4.
5 % do

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů,
3 hlavních jídel s přílohou a až 10 dezertů / ovoce / sýrů,
servírovaný studený předkrm, salátový bufet, nápoje za poplatek;
1x týdně večeře při svíčkách
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými
lůžky či manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, zpravidla
balkon; 3. lůžko pevné, u čtyřlůžkových pokojů přistýlky ve formě
gauče či palandy
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, župany do wellness*
výhody a nevýhody: ■ rodinný hotel s přátelskou atmosférou
na klidném místě pod ledovcem Marmolada ■ až překvapivě vysoká
kvalita po všech směrech ■ velmi výhodná cenová nabídka
po celou sezónu ■ relaxační centrum v ceně ubytování ■ pestrá
nabídka stravování a velmi ochotný personál ■ v nedalekém
Alleghe krásné jezero a panoramatické masívy Dolomit
■ za pestřejší večerní zábavou jedině autem
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
a od neděle / neděle, pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní
pobyty od soboty do středy a třádenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL ROY

OBSAH 4

11

SLEVA

byty
10 % po
í
od 14 dn

REZERVUJTE IHNED

od 4 949 Kč / os. / 3 noci
★★
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RESIDENCE REGINA DOLOMITI

poloha: Malga Ciapela, centrum - 350 m, kabinová lanovka - 400 m,
Hotel Malga Ciapela - 650 m, Alleghe / jezero - 13,5 km
vybavenost a služby: úschovna jízdních kol, vyhrazené parkoviště,
wi-fi připojení k internetu; v Hotel Malga Ciapela též recepce a řada
dalších služeb

OBSAH 4

ITÁLIE

12

♣♣♣

sport a relaxace: sauna, infrakabina, multifunkční sprcha, relaxační
koutek s lehátky
popis apartmánů: ■ mono 2/3/4 - 31 až 39 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, manž. postelí se zpravidla oddělitelnými
lůžky a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, z 50 % balkon
■ bilo 4/5/6 - 32 až 66 m² / v průměru 48 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky
a 1 či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s 1 samostatným lůžkem
či manželskou postelí se zpravidla oddělitelnými lůžky, samostatná
kuchyňka či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální
zařízení, z 50 % balkon
vybavenost apartmánů: TV, fén, trezor, mikrovlnka
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha jako výchozí bod
na vysokohorské túry ■ výhodné ceny spolu s dostatečnou
kapacitou apartmánů aneb zcela ojedinělá nabídka v dané oblasti
■ nenapodobitelné klidné místo mezi nejvyššími velikány Dolomit
■ v průměru nadstandardně prostorné apartmány žádaných
typologií ■ relaxační zázemí ■ chybějící apartmány typ trilo i quadrilo
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty 4 nocí v období od 04.06.
do 18.06., od 5 nocí v období od 18.06. do 16.07. a od 21.08.
do 11.09., od 7 nocí v období od 16.07. do 21.08.

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 140 Kč / os. / 4 noci
★★
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poloha: Alpe di Siusi, centrum - 30 m, lanovka - 500 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, typická
společenská místnost, kongresový sál až pro 140 osob, sluneční
terasa, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních
kol, výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: solná jeskyně s vířivkou# až pro 12 os., 2x sauna#,
pára#, infrakabina#, horizontální solárium#*, relaxační koutek# s lehátky,
kneippův chodník#, masáže#*, kosmetické služby#*, posilovna; služby
označené # mohou využívat děti do 14 let jen do 16.30 hod.

stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, servírovaný dezert,
ovoce formou bufetu, nápoje za poplatek; 1x týdně dezerty formou
bufetu; 1x týdně typická večeře
popis pokojů: ■ Mountain Single 1 - 15 m² - pokoj s jedním
samostatným lůžkem, sociální zařízení
■ Mountain Classic 2/3/4 - 28 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně rozkl. gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ Mountain Comfort 2/3/4 - 28 m² - pokoj s manželskou postelí
a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou či vanou, balkon s výhledem na Dolomity
vybavenost pokojů: TV sat., fén, trezor, wi-fi připojení k internetu,
minibar, župany do wellness
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejkvalitnějších hotelů
v centrální části Alpe di Siusi ■ klidná a ničím nerušená poloha
s panoramatickými výhledy ■ v okolí ideální terény pro rodinné
výlety ■ vynikající kuchyně se zaměřením na jihotyrolské
speciality ■ velmi hezké relaxační centrum, bohužel bez bazénu
■ omezená nabídka večerní zábavy v místě
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy,
třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL STEGER-DELLAI

OBSAH 4

13

REZERVUJTE IHNED

od 9 490 Kč / os. / 3 noci
★★
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ITÁLIE
OBSAH 4

14

SMART & FAMILY HOTEL ALPIN HAUS

upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy a 50 m vzdálené
depandance, ve které se nachází některé pokoje typu Standard 2/3;
všechny níže uvedené služby se nachází v hlavní budově
poloha: Selva Gardena, centrum - 900 m, kabinová lanovka 650 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, společenská
místnost s TV, knihovna, herna, dětský koutek, úschovna jízdních
kol, vyhrazené parkoviště*, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: posilovna*, biliár*, stolní tenis*, stolní fotbal*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, saláty, dezerty a ovoce formou bufetu,
nápoje za poplatek

★★

popis pokojů: ■ Essential 2/3 - 18 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším samostatným
lůžkem, sociální zařízení
■ Standard 1/2/3 - 18 m² - pokoj s 1 samostatným lůžkem
či manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším
samostatným lůžkem, sociální zařízení, balkon; pokoje jsou
po rekonstrukci koupelen
■ Comfort 2/3/4 - 25m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně 1 dalším samostatným lůžkem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, zpravidla
balkon; některé pokoje jsou situovány v podkroví a jsou bez
balkonu; pokoje po celkové rekonstrukci
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén, trezor
výhody a nevýhody: ■ na danou oblast výborné cenové relace
■ útulný hotel v centrální části Val Gardeny ■ výborná výchozí
pozice na horské túry a výlety ■ zázemí hotelu vhodné také pro
rodiny s dětmi ■ pokoje Standard a Comfort po rekonstrukci
koupelen ■ velmi dobrá kuchyně zaměřená na typickou italskou
gastronomii ■ absence wellness centra a za večerní zábavou pouze
do centra městečka
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termích pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy, třídenní pobyty od středy
do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 4 299 Kč / os. / 3 noci
★
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stravování: ■ snídaně - formou bohatého mezinárodního bufetu
včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 4 teplých předkrmů
a 2 až 4 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy, dezerty, ovoce
a sýry formou bufetu, bohatý salátový bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2 - 23 m² - pokoj s 1 samostatným
lůžkem či manželskou postelí s oddělitelnými lůžky,sociální zařízení
se sprchou či vanou, zřídka balkon
■ Comfort 2/3/4 - 27 až 30 m² - pokoj s manželskou postelí
s oddělitelnými lůžky a případně rozkládacím gaučem pro
1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, zřídka balkon
■ Suite 2/3/4 - 38 m² - pokoj s manželskou postelí a případně
rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace (jen u typologie Suite 2/3/4),
TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén, minibar,
župany do wellness*
výhody a nevýhody: ■ velmi kvalitní hotel v samém centru
historického Bressanone ■ široké zázemí a luxusní wellness
centrum ■ excelentní kvalita nabízeného stravování ■ v ceně
pobytu turistická karta zahrnující řadu benefitů ■ vzhledem k výše
uvedenému až neuvěřitelně výhodná cenová nabídka ■ vhodné
pro rodiny i s velmi malými dětmi
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci po celou sezónu,
kromě termínu od 06.08. do 20.08., kdy jsou pobyty min. 7 nocí

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 1 990 Kč / os. /1 noc
8 km

★★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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poloha: Bressanone - centrum, kabiná lanovka Plose - 8 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace self service pro
hotelové hosty, restaurace à la carte pro hotelové hosty, taverna,
typická společenská místnost, kongresový sál až pro 170 osob
s projekční technikou a wi-fi připojením k internetu, sluneční terasa
s posezením a lehátky, zahrada s posezením, dětský koutek, wi-fi
připojení k internetu, úschovna kol, 2x výtah, vyhrazené parkoviště*
(počet míst omezen), služby hotelové prádelny*, garážová stání*
(výška vjezdu 230 cm)
sport a relaxace: bazén 6 x 4 m s vířivkou až pro 6 osob a lehátky,
velká posilovna (jen osoby od 16 let), lezecká stěna, stolní tenis,
stolní fotbal; wellness GrünerBaum 4.800 m² - bazén 4 x 4 m se
3 vířivkami pro 1 osobu, venkovní vyhřívaný bazén 8 x 4 m, dětský
bazének s atrakcemi pro nejmenší, venkovní vířivka až pro 6 osob,
finská sauna#, biosauna#, aromatická pára#, ledová lázeň, ledová
mlha, horizontální solárium*, relaxační koutek s lehátky, zahrada
s lehátky, panoramatická prosklená terasa s lehátky, masáže*,
kosmetické služby*; služby označené # mohou využívat jen osoby
od 14 let; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též
ručníky a voda. Pokoje Comfort a Suite mají neomezený vstup
do wellness GrünerBaum 4.800 m² zdarma. Pokoje Standard mají
neomezený vstup zdarma do wellness GrünerBaum 4.800 m²
v rámci pobytů na 6 a více dnů, v rámci 5denního pobytu
neomezený vstup za poplatek 15 € / osoba, v rámci 3denního
pobytu neomezený vstup za poplatek 10 € / osoba

OBSAH 4

★★★★

HOTEL GRÜNER BAUM

RIO PUSTERIA / BRESSANONE - VALLE ISARCO

15

93

ITÁLIE
OBSAH 4
RIO PUSTERIA / BRESSANONE - VALLE ISARCO
94

16

RESIDENCE PARKHOTEL PLOSE

poloha: lokalita Skihütte, kabinová lanovka Plose - 80 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / pizzerie / bar, dětský
koutek, úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště (malá
část parkovacích míst krytá), možnost objednání ranního červstvého
pečiva*
sport a relaxace: sauna, relaxační koutek s lehátky, biliár*, stolní
tenis, stolní fotbal

★★★

popis apartmánů: ■ mono 2 typ A - 19 až 30 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení; za příplatek mono 2 typ B s balkonem
■ bilo 3 typ A - 35 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s kuchyňským koutem a 1 samostatným lůžkem, sociální
zařízení; za příplatek bilo 3 typ B s balkonem
■ bilo 4/5 typ A - 35 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení;
za příplatek bilo 4/5 typ B s balkonem
■ bilo 6/7 - 45 až 60 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem či rozkládacím gaučem pro
2 osoby, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 1 či 2 rozkládacími
gauči pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, trezor, mikrovlnka
(u typologie bilo 6/7 a u některých bilo 4/5), rychlovarná konvice
výhody a nevýhody: ■ fantastická poloha jen pár kroků od nové
kabinové lanovky jako výchozí místo pro škálu horských túr
■ apartmány nejžádanějších typologií ■ dostatečná kapacita
i pro velké skupiny ■ v nedalekém Brixenu se nachází aquapark
■ po většinu sezóny možnost zkrácených pobytů ■ s ohledem
na polohu ubytování atraktivní cena
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 1 noci v období
od 01.07. do 22.07. a od 28.08. do 04.09., od 5 nocí v období
od 22.07. do 05.08. a od 21.08. do 04.09., od 7 nocí v období
od 05.08. do 21.08.

SLEVA
. 3.

31
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 530 Kč / os. /1 noc
80 m

★★

BS

INFO

ZDARMA

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★★

poloha: Cavalese, centrum - 300 m, kabinová lanovka - 300 m
vybavenost a služby: recepce / malá lobby s pecí / bar, restaurace,
jídelna pro snídaně, bohatá vinotéka (cca 100 druhů vína v cenách
až 300 € / láhev), společenská místnost s TV sat., pianem
a kytarou, kongresový sál až pro 200 osob s projekční technikou,
wi-fi připojení k internetu ve většině společných prostor, úschovna
jízdních kol, místnost pro úschovu zavazadel, 2x výtah, vyhrazené
parkoviště (počet míst omezen), veřejné parkoviště (ve vzdálenosti
cca 100 m)

sport a relaxace: bazén 9 x 4 m s protiproudem a vířivkou až pro
4 osoby, sauna, pára, atypická ledová lázeň, ledová mlha, masáže*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ odpolední svačina - bufet sušenek či piškotů a čajů mezi
16.00 a 17.00 hod.
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, 2 až 3 dezertů, salátový bufet, nápoje
za poplatek; 1x týdně typicky místní večeře
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
a případně samostatné lůžko či rozkládací gauč na lůžko pro
1 osobu či skříňové samostatné lůžko, u čtyřlůžkových pokojů
palanda (v některých případech skříňová), zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, trezor, fén, župany do wellness
(jen pro dospělé osoby)
výhody a nevýhody: ■ pro danou oblast a kategorii hotelu
velice zajímavé cenové relace a navíc i 2 děti do 7 let zdarma
■ vynikající poloha k centru i k nástupní stanici kabinové lanovky
na Alpe Cermis pohodlně dostupný pěšky přes místní park ■ široká
vybavenost včetně menšího wellness centra s bazénem ■ pro
dospělé i župany v základní ceně ■ prostorově spíše podprůměrné
pokoje ■ omezená kapacita a i vzhledem k výše řečenému reálný
předpoklad brzkého vyprodání ■ některé služby spíše odpovídající
hotelu nižší kategorie
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí mimo období
od 06.08. do 20.08., kdy jsou pouze týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

HOTEL RELAIS GRÜNWALD

OBSAH 4

17

REZERVUJTE IHNED

2

od 1 480 Kč / os. /1 noc
★★★

HB+

INFO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

VAL DI FIEMME

300 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

18

SPORT HOTEL SASS MAOR

★★★S

poloha: Predazzo, centrum - 200 m, kabinová lanovka - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce / malá lobby / wi-fi připojení
k internetu, restaurace / bar, bar / taverna, vinotéka (cca 20 druhů
vína v cenách až 50 € / láhev), společenská místnost s TV, typická
společenská místnost s pecí, televizní místnost, sluneční terasa
s posezením, 1 x týdně animační programy, úschovna jízdních kol,
garážová stání*, minibus
sport a relaxace: vířivka až pro 8 osob, 2x sauna, pára,
multifunkční sprcha, relaxační koutek s lehátky, kneippův chodník,
senná lázeň, posilovací koutek, půjčovna jízdních kol

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých předkrmů
a 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy formou bufetu,
salátový bufet, servírovaný dezert, nápoje za poplatek; 1x týdně
typicky místní večeře při svíčkách
popis pokojů: ■ Standard 1/2/3/4 balkon - pokoj s manželskou
postelí (u jednolůžkových pokojů rozměr postele 140 cm), balkon;
3. a 4. lůžko zpravidla formou rozkládacího křesla na lůžko pro
1 osobu či rozkládacího gauče pro 2 osoby; za příplatek lze
objednat též nadstandardní pokoje Suite 4 skládající se ze 2 pokojů
a 1 sociálního zařízení
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén
důležité upozornění: po úhradě pobytové taxy vzniká nárok
na kartu Fiemme Emotion Card, která opravňuje k bezplatnému
využití lanovek po dobu pobytu
výhody a nevýhody: ■ velmi zajímavé cenové relace vzhledem
k vynikající kvalitě hotelu ■ rodinná atmosféra s výbornou kuchyní
■ prostorné a romanticky zařízené pokoje ■ relaxační centrum,
půjčovna jízdních kol a wi-fi již v základní ceně ■ v ceně
průvodce na horské túry ■ nabídka Fiemme Emotion Card
■ chybějící bazén i některé další služby
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí mimo období
od 06.08. do 20.08., kdy jsou pouze týdenní pobyty od / do soboty

REZERVUJTE IHNED

od 1 050 Kč / os. /1 noc
★★

HB

NE

ZDARMA

ANO

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

VAL DI FIEMME

2,5 km
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★★★

poloha: Cavalese, centrum - 300 m, kabinová lanovka - 300 m
vybavenost a služby: recepce / menší lobby s krbem / bar / wi-fi
připojení k internetu*, restaurace, společenská místnost s TV sat.,
DVD a pecí, zahrada s posezením, videohry*, animační programy
(jen v některých termínech), úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené
parkoviště (počet míst omezen), veřejné parkoviště (ve vzdálenosti
cca 30 m)

sport a relaxace: bazén 12 x 6 m s lehátky a 3 posilovacími
stroji, vířivka# až pro 6 osob, sauna#, pára#, atypická ledová lázeň#,
2x multifunkční sprcha#, relaxační koutek s lehátky#, stolní fotbal*;
služby označené # nemohou využívat děti do 13 let
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých
předkrmů, 3 hlavních jídel s přílohou, studené předkrmy formou
bufetu, servírovaný dezert či ovoce; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 balkon - 16 až 24 m² - pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně dalším
samostatným lůžkem či atypickým rozkládacím gaučem na palandu
(vhodný pro děti do 12 let) či rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, osušky*, župany*
a pantofle* do wellness
výhody a nevýhody: ■ dobrý standard služeb za velmi zajímavé
ceny a 1 dítě zdarma ■ zrekonstruovaný hotel s nabídkou útulně
zařízených a moderně vybavených pokojů ■ jedno wi-fi připojení
zdarma platné pro každý pokoj ■ ideální pěší vzdálenost k centru
i nástupní stanici kabinové lanovky ■ relaxační centrum i bazén
v základní ceně
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtku

ITÁLIE

HOTEL SAN VALIER

OBSAH 4

19

REZERVUJTE IHNED

od 1 250 Kč / os. /1 noc
★★★

HB+

INFO

PŘÍPLATEK

ANO

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

VAL DI FIEMME

300 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

20

HOTEL DELLE ALPI

★★★★

poloha: Tonale, centrum - 200 m, lanovka Valbiolo - 100 m, kabinová
lanovka na Passo Paradiso - 1,5 km, Ponte di Legno - 10 km
vybavenost a služby: recepce / menší lobby, restaurace
vyhrazená pro hotelové hosty, stylová restaurace / bohatá
vinotéka (cca 180 druhů vína v cenách za láhev až do 800 €), bar
u společenská místnost s TV sat., videem a DVD, wi-fi připojení
k internetu*, úschovna jízdních kol, 3x výtah, vyhrazené parkoviště
(počet míst omezen; další parkování v blízkosti), garážové stání*
sport a relaxace: hotelové wellness v provozu od 01.07. do 09.09.:
částečně venkovní vyhřívaný bazén#* 40 m², vířivka#* až pro 4 os.,
finská sauna#*, pára#*, solná kabina#*, multifunkční sprcha#*,
relaxační koutek#* s lehátky; služby označené # mohou využívat jen
osoby od 15 let (s výjimkou bazénu), děti do 14 let mohou využívat
bazén jen od 15.00 do 17.30 hod.
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, studené a další teplé předkrmy formou
bufetu, salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce či sýry; nápoje
za poplatek

popis pokojů: ■ Comfort 2/3/4 - pokoj s 1 či 2 samostatnými lůžky
či manželskou postelí a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu
či palandou, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Junior Suite 2/3/4 - prostornější pokoj s manželskou postelí
a případně rozkl. gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, balkon
■ další typy pokojů - za příplatek lze objednat též nadstandardní
pokoje Suite 2/3/4 (prostorné, luxusně vybavené, s vířivou vanou
či párou, balkonem, minibarem, ...)
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ jeden z nejprestižnějších hotelů v Tonale
a tradičně velmi oblíbený hotel naší nabídky ■ nové, prostorné
a moderně vybavené pokoje Junior Suite ■ poloha ve vysokohorské
vesničce na hranici národní rezervace Parco dello Stelvio, divoká
příroda skvělým prostředím pro horské túry ■ Opportunity card
v ceně zahrnující mimo jiné využití místních lanovek zdarma
(1 zpáteční jízda / den) ■ historické Ponte di Legno na dosah ruky
■ pro Itálii netypické přímé propojení z krytého do venkovního
vyhřívaného bazénu, nové moderní wellness centrum ■ chutná
kuchyně i nepřebené možnosti výběru pro milovníky vín ■ stylově
řešené interiéry a ochotný personál
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, zkrácené
pobyty na 3 a 4 noci

LEVA*

S
28. 2.
10 % do
31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 1 250 Kč / os. /1 noc
★★★

HB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

TONALE

100 m
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poloha: Lavarone - lokalita Bertoldi, centrum - 0 m, lanovka
Lavarone - 20 m, lanovka Folgaria - 9,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace pro hotelové
hosty, bar s TV, společenská místnost, zahrada s lehátky, dětský
koutek, wi-fi připojení k internetu, prostor pro úschovu zavazadel,
výtah, vyhrazené parkoviště (1 auto / pokoj), úschovna jízdních kol
sport a relaxace: venkovní bazén, krytý bazén, vířivka, sauna, pára,
relaxační koutek s lehátky

★★★S

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů
a 2 hlavních jídel se 2 přílohami, servírovaný dezert, salátový bufet,
nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj 2 samostatnými lůžky
či manželskou postelí, sociální zařízení, 3. a 4. lůžka pevná
či formou přistýlky, u čtyřlůžkových pokojů možnost palandy
vybavenost pokojů: TV, telefon, fén, trezor
výhody a nevýhody: ■ nadstandardně kvalitní hotel s vysokou
úrovní služeb za velmi rozumné ceny, hit posledních let v rámci
naší zimní nabídky ■ přátelské rodinné prostředí, domácí
kuchyně s důrazem na místní suroviny a speciality, široký výběr
vín ■ luxusní nové wellness centrum včetně krytého bazénu,
venkovní bazén s prosluněnou zahradou a lehátky ■ zalesněné
okolí skýtající ideální pozici pro pěší túry i cyklistiku, rozmanité
možnosti výletů, mezi nimiž nedaleké jezero Lavarone, v lesích
se skrývající pevnosti z obou světových válek, historická obec
Luserna s muzeem i dochovanými příklady místní venkovské
architektury a mnoho dalšího
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech zkrácené pobyty od 3 a 4 nocí

ITÁLIE

HOTEL CAMINETTO MOUNTAIN RESORT

OBSAH 4

21

*
SLEVA
1. 3.
3
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 1 140 Kč / os. /1 noc
★★★

HB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAVARONE

20 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

22

HOTEL RIFUGIO SCOIATTOLO

poloha: Pejo, skiareál Pejo - 0 m
důležité - parkování, příjezd: hotel se nachází v nadmořské výšce
2.000 m přímo u horní stanice lanovky; venkovní parkování či kryté
stání* (počet míst omezen) je možné u nástupní stanice lanovky
v Pejo Fonti; lanovka do / z hotelu je v provozu jen do 17.30 hod.
(v některých termínech až do 19.00), v případě příjezdu v pozdějších
hodinách možný převoz zavazadel po dohodě s hotelem

♣♣♣♣

vybavenost a služby: recepce / malá lobby, restaurace, restaurace
a la carte, wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol
stravování: ■ snídaně - mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů,
3 hlavních jídel s přílohou a 3 dezertů, salát. bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 oddělenými lůžky, sociální zařízení; 3. a 4 lůžka zpravidla pevná
či formou rozkládacího gauče pro 1 či 2 osoby či přistýlky
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ malý klenot v srdci národního parku
Stelvio s ideální pozicí pro horské túry ■ romantické prostředí
utváří kombinace panenské přírody a nádherných výhledů
■ využití lanovek v ceně pobytu prostřednictvím Opportunity
Card poskytované hotelem (1 zpáteční jízda / den) ■ kompletně
nový hotel v tradičním horském stylu, ale s jemným dotekem
modernity ■ kvalitní, pohodlné a velmi pěkně vybavené pokoje
■ vynikající kuchyně založená převážně na lokálních receptech
a produktech, pro klienty hotelu sleva 20 % v přilehlé restauraci
■ příjemný a vstřícný personál ■ problematičtější přístup pouze
lanovkou zapovídající večerní radovánky mimo prostory hotelu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, zkrácené
pobyty na 3 a 4 noci

*
SLEVA
8. 2.

2
10 % do
31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 420 Kč / os. /1 noc
HB

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

PEJO

20 m

© Tommaso Prugnola
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♣♣♣

poloha: Ossana, centrum - 500 m, pláž (lido Eurorafting při řece
Noce) - 1 km, jezero Caprioli - 5 km
vybavenost a služby: úschovna jízdních kol, vyhrazené
parkoviště, pračka*

popis apartmánů: ■ bilo 4/5 - 1 ložnice s manželskou postelí,
obývací pokoj s kuchyňským koutem, rozkládacím gaučem pro
2 osoby a případně rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení, balkon či předzahrádka
■ trilo 6/7 - 1 ložnice s manželskou postelí a případně přistýlkou,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně rozkládacím
gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon
či předzahrádka
vybavenost apartmánů: TV, wi-fi připojení k internetu, trouba
výhody a nevýhody: ■ prostorné, pohodlné, nově a kvalitně
zařízené apartmány v klidném prostředí s pěkným výhledem
do přírody či údolí ■ výhodná pozice v menší vesničce Ossana
obklopené lesy a v samém srdci oblíbené letní lokality
Val di Sole s širokou nabídkou aktivit jako cyklistika, rafting,
treking či canyoning a další, či výletů, z těch nejbližších např.
jezero Caprioli či hrad San Michele z 12. stol jen pár kroků
od ubytování ■ vstřícné cenové podmínky
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE ANDREOTTI

OBSAH 4

23

REZERVUJTE IHNED

od 1 720 Kč / os. / 7 nocí
BS

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

MARILLEVA

1 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

ALTA VALTELLINA

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 640 km, Brno 785 km

Praha, Regensburg, München, Garmisch-Partenkirchen, Imst,
tunel u Landecku
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck,
Imst, tunel u Landecku
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck, Imst,
tunel u Landecku
a dále
Scuol, Zernez, Livigno
UŽITEČNÉ ODKAZY

www.livigno.eu, www.bormio.it
www.santacaterina.it, www.altavaltellina.it

Praha 670 km, Brno 800 km

nebo
Passo Resia, Umbrailpass, Bormio, Santa Caterina

HORY A JEZERA

ALTA VALTELLINA

Alta Valtellina je severní část údolí ležícího v italské Lombardii
u švýcarských hranic v provincii Sondrio. Nacházejí se zde 3 známá
horská střediska - lázeňské Bormio, Santa Caterina Valfurva a dnes
asi nejpopulárnější Livigno, poslední bezcelní zóna v zemích EU.
Všechna mají co nabídnout i v letním období. Obklopují je třítisícové
štíty horské skupiny Ortles (jejíž převážnou část tvoří Národní park
Stelvio) lákající horolezce profesionály (třeba Ortler, s 3.905 m n. m.
šlo o nejvyšší horu Rakousko-Uherska) i amatéry (ty zejména svými
překrásnými zajištěnými cestami - „ferratami“).
Bormio má 4 tisíce obyvatel, termální lázně a romantické staré
centrum vybízející k večerním procházkám. Mezi alpskými středisky
Itálie v tomto ohledu téměř nemá konkurenta.
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Naprostým unikátem oblasti je letní lyžování, v Itálii velmi neobvyklé.
Vyzkoušet si jej můžete na 20 km sjezdovek ležících ve třítisícové
nadmořské výšce nad průsmykem Stelvio, druhém nejvyšším
vyasfaltovaném horském průsmyku v Evropě (2.757 m).
Milovníci klidu mohou místo rušnějšího Bormia zvolit třeba klidnější
vesnici Santa Caterina v údolí Valfurva, vzdálenou od Bormia 12 km.
Dá se odtud vyjet nádhernou klikatící se silnicí na další z nejvyšších
vyasfaltovaných průsmyků Alp, legendární Passo Gavia ležící
ve výšce 2.621 m n. m. (jen v létě průjezdná cesta pokračuje dále
do městečka Ponte di Legno pod průsmykem Tonale).
Lákavá je i návštěva Livigna vyhlášeného výhodnými nákupy, vodním
parkem Aqua Granda a třeba i nejvýše položeným pivovarem Evropy.

ITÁLIE

LIVIGNO

vysokohorské středisko, místo tréninku špičkových sportovců
ráj vyznavačů horských kol, úžasné a náročné singletracky
■ zajímavé trasy vedoucí k pramenům řeky Adda nad Bormiem
■ pro pohodové turisty pěší i cyklistické trasy dlouhým údolím
■ vodní park Aqua Granda a nejvýše položený pivovar v Evropě
■ poslední bezcelní zóna v celé Evropské unii lákající všechny
milovníky nákupů
■ pohodlná možnost návštěv proslulého sousedního
švýcarského údolí Engadin
■ izolovaná poloha údolí obklopeného ze všech stran
velehorami výhodou zajišťující dokonalý klid
■ bohaté možnosti výletů, zábavy, sportu i společenského života
■
■

str. 107 - 109

SANTA CATERINA

OBSAH 4

str. 104 - 105

klidná obec pod legendárním průsmykem Passo di Gavia
(2.621 m n. m.), nezapomenutelný cyklistický výjezd na
jeden z nejvyšších průsmyků Alp aneb jen v létě možná
návštěva Ponte di Legno v údolí Valcamonica
■ poloha v klínu Národního parku Stelvio s cennou flórou i faunou
■ výhledy na majestátní horské velikány skupiny OrtlesCevedale či Gran Zebrù
■ četné traily v srdci národního parku vinoucí se v různých
nadmořských výškách
■ dobře značené nenáročné procházky ke kouzelným horským
chatám s lákavými lokálními specialitami
■ pro zdatné turisty výpravy na ledovec a k památkám bojů
1. světové války
■

str. 106

BORMIO

romantické staré centrum vybízející k večerním procházkám
a posezení v příjemných kavárničkách
■ termální lázně nabízející relaxaci ve vodě teplé až 41 °C
■ oblíbené nedaleké historické lázně Bagni Vecchi a Bagni Nuovi
■ nadprůměrná infrastruktura včetně golfu a haly na tenis
■ Passo Stelvio - poslední plnohodnotné letní lyžování Itálie
■ třítisícové štíty horské skupiny Ortles lákající horolezce
■ NP Stelvio s horou Ortler, kdysi nejvyšším vrcholem
Rakousko-Uherska
■ amatérské průzkumníky hor vábící překrásné zajištěné
cesty - ferraty
■ pestrá škála výletů, různorodé možnosti zábavy a sportu

ALTA VALTELLINA

■
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ITÁLIE
OBSAH 4

1

HOTEL 2000

★★★

poloha: Trepalle, kabinová lanovka Mottolino - 6 km, bike park
a kabinová lanovka Carosello - 7,8 km, jezero lago di Livigno 9,5 km, horský průsmyk Passo Forcola (2.315 m) - 18 km, národní
park Stelvio - 41 km, autobusová zastávka - 50 m
vybavenost a služby: recepce / bar s TV sat., restaurace /
společenská místnost, sluneční terasa s lehátky, wi-fi připojení
k internetu, hotelový trezor, úschovna lyží, výtah, úschovna jízdních
kol, vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: malá sauna, relaxační koutek s lehátky

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých předkrmů
a 2 až 3 hlavních jídel s přílohou, servírovaný studený předkrm,
menší salátový bufet (jen v některých termínech), servírovaný dezert
či ovoce; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon;
3. a 4. lůžka formou rozkládacího křesla na lůžko pro 1 či 2 osoby
či formou palandy
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, trezor, wi-fi připojení
k internetu (jen u některých pokojů)
výhody a nevýhody: ■ příjemná rodinná atmosféra menšího
hotelu ■ cenově výhodnější alternativa k hotelům v Livignu
„městě“ ■ kvalitní, jen nedávno zrekonstruované a příjemně
zařízené pokoje ■ nutnost využití auta či busu při výpravě
za nákupy do Livigna ■ poloha téměř na samotě a chybějící
relaxační centrum
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí

SLEVA

31. 1.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 4 590 Kč / os. / 4 noci
★

HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO
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LIVIGNO

6 km

104

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

poloha: Livigno, centrum - 1 km, jezero lago di Livigno - 5 km,
kabinová lanovka Carosello - 450 m, bike park a kabinová lanovka
Mottolino - 2,4 km, kabinová lanovka Costaccia - 2,9 km, horský
průsmyk Passo Forcola (2.315 m) - 12,5 km, národní park Stelvio 48 km, autobusová zastávka - 100 m, Hotel Lac Salin Spa and
Mountain Resort - 300 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace / společenská místnost,
wi-fi připojení k internetu, úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené
parkoviště
sport a relaxace: nabídka Hotelu Lac Salin Spa and Mountain
Resort (vzdálený 300 m) - bazén* 13 x 8 m s dětským bazénkem,
protiproudem*, umělým vodopádem a lehátky, bazén* 5 x 5 m se
slanou vodou, vířivka* až pro 6 osob, sauna#, aromatická sauna*#,
pára*#, 2x multifunkční sprcha*, horizontální solárium*, horské
sluníčko*, relaxační koutek* s vyhřívanými vodními lůžky, kneippův
chodník*, soukromé SPA* s vířivkou, masáže*, kosmetické služby*,
zdravotní kúry*, posilovna; služby označené # nemohou využívat
děti do 14 let; všechny služby je možné využívat za speciální cenu
20 € / osoba / vstup

★★★★

stravování: ■ snídaně - formou bohatého kontinentálního bufetu
včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, sociální zařízení, zpravidla balkon
vybavenost pokojů: TV sat, telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ novinka v podobě nově postaveného
hotelu specializovaného na sportovní aktivity, otevřen od ledna
2019 ■ příjemné a praktické pokoje a maximálně profesionální
personál ■ možnost zkrácených pobytů od 5 nocí ■ možnost
relaxačního vyžití za zvýhodněnou cenu v nedalekém Hotelu
Lac Salin ■ vyšší cena, přímo však korespondující s danou oblastí
i kvalitou hotelu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí kromě období
od 07.08. do 27.08. kdy jsou pobyty minimálně od 7 nocí

ITÁLIE

GARNI HOTEL MONTIVAS LODGE

OBSAH 4

2

REZERVUJTE IHNED

od 5 680 Kč / os. / 5 nocí
★

BB

INFO

ZDARMA

ANO
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LIVIGNO

450 m
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ITÁLIE
OBSAH 4

3

HOTEL CERVO

★★★

poloha: Bormio, centrum - 150 m, kabinová lanovka Bormio 600 m, jezero lago di Cancano - 14 km, horský průsmyk Passo
Stelvio (2.757 m) - 14 km, národní park Stelvio - 21 km, termální
bazén Bormio Therme - 500 m, golfové hřiště Bormio - 1,5 km,
autobusová zastávka - 10 m
vybavenost a služby: recepce / bar / společenská místnost s TV
sat. / wi-fi připojení k internetu, restaurace, hotelový trezor, malá
úschovna jízdních kol, výtah, vyhrazené parkoviště

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých předkrmů
a 2 až 3 hlavních jídel se 2 přílohami, studené předkrmy, saláty
a dezerty formou bufetu, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení; 3. a 4. lůžka pevná
či formou palandy
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ hotel téměř v centru městečka Bormio
nabízející široké spektrum zábavy ■ standardní pokoje, výborná
kuchyně, spolu s nabídkou až 1 dítěte zdarma ■ výhodná cenová
nabídka po celou sezónu s možností zkrácených pobytů od 4 nocí
■ starší hotel co do zařízení i vybavení
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí

SLEVA
. 2.

28
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 4 160 Kč / os. / 4 noci
HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

BORMIO

600 m
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★★★S

poloha: Santa Catarina, centrum - 0 m, kabinová lanovka Santa
Caterina - 650 m, jezero lago di Bianco - 13 km, kabinová lanovka
Bormio - 13 km, horský průsmyk Passo Gavia (2.652 m) - 13,5 km,
národní park Passo Stelvio - 1,7 km, termální bazén Bormio
Therme - 13 km, golfové hřiště Bormio - 14 km, autobusová
zastávka - 50 m

vybavenost a služby: recepce / lobby s pecí, TV sat. a videem /
wi-fi připojení k internetu, restaurace, bar, bohatá vinotéka
(cca 200 druhů vína v cenách za láhev od 10 € až do 10.000 €),
typická společenská místnost s TV sat. a videem, kongresový sál
až pro 70 osob, výtah, 2x vyhrazené parkoviště (počet míst omezen;
další parkování ve vzdálenosti 50 m), internet point*, úschovna
a půjčovna horských kol
sport a relaxace: malá posilovna, stolní fotbal, finská sauna*,
horské sluníčko*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů,
3 hlavních jídel se 2 přílohami, servírovaný studený předkrm,
salátový bufet, servírovaný dezert či ovoce či sýry, nápoje
za poplatek; 1x týdně typická večeře
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, zřídka balkon;
3. a 4. lůžka vždy pevná, čtyřlůžkové pokoje možné jen v kombinaci
manželská postel a 2 samostatná lůžka
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu (jen
u některých pokojů), trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ nejlepší místní hotel ve své kategorii,
s pobyty od 4 nocí ■ maximálně ideální poloha vzhledem k centru
i vysokohorským túrám ■ excelentní, vynikající, prostě dokonalá
kuchyně se vždy ochotným a profesionálním personálem ■ stylové
interiéry a praktické pokoje různých velikostí ■ nepřeberné možnosti
výběru pro milovníky dobrých vín v různých cenových relacích
■ nevýhodou snad jen chybějící bazén a širší relaxační centrum
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí

ITÁLIE

HOTEL SPORT

OBSAH 4

4

SLEVA
. 2.

28
5 % do

REZERVUJTE IHNED

650 m

★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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od 4 290 Kč / os. / 4 noci
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ITÁLIE
OBSAH 4

5

HOTEL 3 SIGNORI

★★★★

poloha: Santa Caterina, centrum - 200 m, kabinová lanovka Santa
Caterina - 700 m, jezero lago di Bianco - 13 km, kabinová lanovka
Bormio - 13 km, horský průsmyk Passo Gavia (2.652 m) - 13,5 km,
národní park Passo Stelvio - 1,7 km, termální lázně Bormio Therme 13 km, golfové hřiště Bormio - 14 km, autobusová zastávka - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / internet point / wi-fi
připojení k internetu, restaurace / pizzerie / bar, společenská
místnost s TV sat., kongresový sál až pro 100 osob s projekční
technikou, sluneční terasa, dětský koutek, hotelový trezor, úschovna
jízdních kol, 3x výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst velmi
omezen), garážová stání*

sport a relaxace: bazén* 8 x 4 m s vířivkou, umělým vodopádem,
lehátky a oddělenou částí pro děti, finská sauna#*, pára#*,
termárium#*, ledová lázeň#*, ledová mlha#*, multifunkční sprcha#*,
vertikální solárium#*, horské sluníčko#*, relaxační koutek#* s lehátky,
kneippův chodník#*, masáže#*, kosmetické služby#*, posilovna#*;
služby označené # nemohou využívat děti do 15 let; v rámci
relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje; vstup
do relaxačního centra za poplatek
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel se 2 přílohami, studené předkrmy, saláty, dezerty
a ovoce či sýry formou bufetu; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - 35 m² - pokoj s rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, zpravidla balkon
■ Standard 3/4 - 45 m² - pokoj s manželskou postelí a rozkládacím
gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, fén, nápojová lednička
výhody a nevýhody: ■ prestižní hotelové ubytování s bazénem
s nabídkou prostorných a příjemně zařízených pokojů ■ dostatečná
kapacita i pro opravdu velké skupinové požadavky a pobyty již
od 4 nocí ■ ideální poloha nejen k centru městečka ■ bazén
a vstup do relaxačního centra za poplatek ■ vyšší cena, která však
přímo koresponduje s předkládanou kvalitou
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí

SLEVA

31. 1.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 4 690 Kč / os. / 4 noci
★★★
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★★★★

poloha: Santa Caterina, centrum - 200 m, kabinová lanovka Santa
Caterina - 700 m, jezero lago di Bianco - 13 km, kabinová lanovka
Bormio - 13 km, horský průsmyk Passo Gavia (2.652 m) - 13,5 km,
národní park Passo Stelvio - 1,7 km, termální lázně Bormio Therme 13 km, golfové hřiště Bormio - 14 km, autobusová zastávka - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / internet point* / wi-fi
připojení k internetu, restaurace / pizzerie / bar, společenská
místnost s TV sat., kongresový sál až pro 100 osob s projekční
technikou, sluneční terasa, dětský koutek, hotelový trezor, úschovna
jízdních kol, 3x výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst velmi
omezen), garážová stání*
sport a relaxace: bazén* 8 x 4 m s vířivkou, umělým vodopádem,
lehátky a oddělenou částí pro děti, finská sauna#*, pára#*,
termárium#*, ledová lázeň#*, ledová mlha#*, multifunkční sprcha#*,
vertikální solárium#*, horské sluníčko#*, relaxační koutek#* s lehátky,
kneippův chodník#*, masáže#*, kosmetické služby#*, posilovna#*;
služby označené # nemohou využívat děti do 15 let; v rámci
relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje; vstup
do relaxačního centra za poplatek
popis apartmánů: ■ mono 2 - 35 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení, zpravidla balkon
■ mono 4 - 45 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem, manželskou
postelí a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon

■ bilo 4/5 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon; v některých apartmánech je ložnice bez okna
■ trilo 5/6/7 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší
ložnice s 1 či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, rozkládacím gaučem pro 2 osoby a případně rozkládacím
křeslem na lůžko pro 1 osobu, 1x či 2x (za příplatek) sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon; v některých apartmánech je
menší ložnice bez okna
■ quadrilo 8 - 90 m² - 1. podlaží apartmánu: 1 ložnice
s manželskou postelí, 1 ložnice s 1 samostatným lůžkem,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení, balkon; 2. podlaží apartmánu: průchozí
místnost s 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní a již osvědčené residenční
ubytování v kombinaci s hotelovou částí ■ maximálně široká
vybavenost včetně krytého bazénu a pestré nabídky relaxačního
centra ■ ideální poloha nejen vzhledem k centru městečka, ale
i ve vztahu k turistickým trasám ■ extrémně prostorné a příjemně
zařízené apartmány ■ kapacita residence umožňující ubytování
i opravdu velkých skupin ■ bazén a vstup do relaxačního centra
za poplatek ■ vyšší cena odpovídající předkládané kvalitě
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí

ITÁLIE

RESIDENCE 3 SIGNORI

OBSAH 4

6

SLEVA
1. 1.

3
10 % do
28. 2.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 490 Kč / os. / 5 nocí
★★★
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ITÁLIE
OBSAH 4

VALTELLINA

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 725 km, Brno 850 km

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 725 km, Brno 850 km

Praha, Regensburg, München, Garmisch - Partenkirchen
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck
a dále
Imst, tunel u Landecku, Scuol, Zernez, St. Moritz, Chiavenna,
Campodolcino, Madesimo

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Garmisch - Partenkirchen
Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Innsbruck
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg, Innsbruck
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg, Innsbruck
a dále
Imst, tunel u Landecku, Scuol, Zernez, Berninapass, Tirano,
Tresenda, Aprica

UŽITEČNÉ ODKAZY

nebo

www.madesimo.com
www.valchiavenna.com
www.aprica.it, www.apricaonline.com/it/estate

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd St. Michele /
Mezzocorona, Mezzolombardo, Cles, Malé, Tonale, Edolo, Aprica

HORY A JEZERA
Valtellina je dlouhé údolí, jehož osu tvoří řeka Adda, v Lombardii
u švýcarských hranic v provincii Sondrio. Hlavním zdrojem příjmů
oblasti je turistika, dále výroba sýrů, jako je třeba proslulý Bitto,
a vinařství. Nachází se zde známá horská střediska - Bormio,
Santa Caterina Valfurva a dnes asi nejpopulárnější Livigno, poslední
bezcelní zóna v EU, na průsmyku ležící Aprica či u švýcarských
hranic pod průsmykem Spluga ukryté Madesimo.
Na průsmyku Passo dell’Aprica leží známé středisko zimních
sportů Aprica, jež v létě láká zejména na pěší túry v masivu
str. 111 - 112

Praha 815 km, Brno 875 km

Orobie, na zdejší perfektní trasy na horská kola, či na blízké ikony
legendárního cyklistického etapového závodu Giro d’Italia, kterými
jsou průsmyky Passo Mortirolo či Passo Gavia.
V jižní části údolí Valtellina se již dostáváme k překrásnému jezeru
Lago di Como. Zde z Valtelliny odbočuje údolí Valchiavenna. Přes
městečko Chiavenna se vyšplháte až do středisek Campodolcino
a Madesimo, nad nímž je už jen švýcarská hranice a průsmyk Passo
dello Spluga ležící ve výšce 2.114 m n. m. Vyřádí se zde cyklisté,
motorkáři, horolezci, ale i milovníci poklidnějších horských aktivit.

MADESIMO

poloha v jižní části údolí Valtellina nad jezerem Lago di Como
blízkost hranic umožňující snadnou návštěvu Švýcarska
■ střediska Campodolcino a Madesimo pod průsmykem Spluga
■ ráj cyklistů, motorkářů, horolezců i milovníků pěší turistiky
■ atraktivní canyoning v sousedním údolí Val Bodengo
■ krásné ferraty či kanoistika a veslování na jezeře Mezzola
■ několik fenomenálních skalních lokalit na freeclimbing
■ půjčovny kol, elektrokol, bezpečná trať pro dětské čtyřkolky
■

VALTELLINA

■

110

str. 113 - 115

APRICA

resort na průsmyku s nedozírnými turistickými možnostmi
otevřené a slunné místo, optimální pro letní pobyt
■ pěší túry v masivu Orobie, též perfektní trasy na horská kola
■ 200 km stezek vedoucích až přes 2.000 m nadmořské výšky
■ cyklistickými legendami opředený průsmyk Mortirolo
■ poloha usnadňující poznávání nadmíru zajímavého okolí
■ z nedalekého Tirana startuje legendární vlak Bernina Express
■ brána do údolí Camonica vedoucího až pod průsmyk Tonale
■
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

poloha: Campodolcino - lokalita Prestone, jezero Campodolcino 550 m, centrum Campodolcina - 2,2 km, Madesimo - 7,6 km,
kabinová lanovka Madesimo - 8 km, horský průsmyk Passo dello
Spluga (2.114 m) - 5 km, golfové hřiště Madesimo - 8,5 km,
autobusová zastávka - 100 m
vybavenost a služby: recepce / malá lobby / bar / typická
společenská místnost s pecí, restaurace / pizzerie, společenská
místnost s TV, sluneční terasa s lehátky, wi-fi připojení k internetu,
hotelový trezor, úschovna a půjčovna kol, výtah, vyhrazené
parkoviště, garážová stání*

★★★

sport a relaxace: vířivka#*, sauna#*, pára#*, solná jeskyně#*,
multifunkční sprcha#*, relaxační koutek#* s lehátky, kosmetické
služby*, malá posilovna; služby označené # mohou využívat osoby
od 16 let; v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též
bylinkové čaje
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu - studený předkrm, polévka a teplý
předkrm, hlavní jídlo s 1 či 2 přílohami, dezert či ovoce, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon;
3. a 4. lůžka vždy pevná, u čtyřlůžkových pokojů možnost palandy;
za příplatek lze objednat též nadstandardní pokoje Suite 2/3/4
(prostornější, komfortně zařízené, s minibarem,...)
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, zpravidla trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ v porovnání s hotely v Madesimu výhodnější
cenové podmínky již od 4 nocí pobytu s 1 dítětem zdarma
■ výborná poloha s nabídkou širokého spektra turistických tras
a cyklostezek ■ až příliš bohaté stravování s domácí pekárnou
a cukrárnou ■ rodinná atmosféra jen nedávno zrekonstruovaného
hotelu ■ nepříliš atraktivní nabídka Campodolcina a okolí
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 4 nocí v období od 07.08.
do 27.08., kdy jsou pobyty minimálně od 7 nocí

ITÁLIE

ALPS HOTEL WELLNESS ORIENTAL

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 1.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 3 410 Kč / os. / 3 noci
★★

HB

ANO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

MADESIMO

550 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

ALPS APARTMÁNY WELLNESS ORIENTAL

poloha: Campodolcino - lokalita Prestone, jezero Campodolcino 550 m, centrum Campodolcina - 2,2 km, Madesimo - 7,6 km,
kabinová lanovka Madesimo - 8 km, horský průsmyk Passo dello
Spluga (2.114 m) - 5 km, golfové hřiště Madesimo - 8,5 km,
autobusová zastávka - 100 m, Hotel Oriental - 10 m
vybavenost a služby: nabídka Hotelu Oriental - recepce / malá
lobby / bar / typická společenská místnost s pecí, restaurace /
pizzerie, společenská místnost s TV, sluneční terasa s lehátky, wi-fi
připojení k internetu, hotelový trezor, úschovna a půjčovna kol,
výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
sport a relaxace: nabídka Hotelu Oriental - vířivka#*, sauna#*,
pára#*, solná jeskyně#*, multifunkční sprcha#, relaxační koutek#*
s lehátky, masáže*, kosmetické služby*, malá posilovna; služby
označené # mohou využívat osoby od 16 let; v rámci relaxačního
centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje
popis apartmánů: ■ mono 2 - 18 m² - 1 obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem typu šuplík pro
2 osoby, sociální zařízení, terasa
■ bilo 4/5 - 38 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 1x či 2x sociální zařízení

♣♣♣

■ bilo 6 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a palandou,
obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro
2 osoby, sociální zařízení, terasa
■ trilo 6/7 typ A - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a případně 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice se 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení
■ trilo 7/8 typ B - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí
a 1 samostatným lůžkem, 1 ložnice s 1 samostatným lůžkem
a palandou, obývací pokoj s částečně odděleným kuchyňským
koutem a rozkl. gaučem pro 1 či 2 os., 2x sociální zařízení, balkon
■ quadrilo 8/9 - 80 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 3 samostatnými lůžky, 1 ložnice s palandou a případně
1 samostatným lůžkem, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a případně rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, 2x sociální
zařízení (1x jen umyvadlo a WC), prostorná terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, trouba
(u typu bilo 4/5 jen mikrovlnka), myčka nádobí, pračka jen u typu
trilo 6/7 typ A, trilo 7/8 typ B a quadrilo 8/9)
výhody a nevýhody: ■ nově zrekonstruované apartmány
s možností využití hotelových služeb, snídaně či polopenze
za výhodnou cenu ■ prostorné a po všech směrech kvalitní
apartmány ■ absolutně klidné místo s nádhernou vyhlídkou
do okolí ■ rodinná atmosféra s individuálním přístupem ke
klientům ■ v některých termínech předpoklad brzké vyprodanosti
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí po celou sezónu

REZERVUJTE IHNED

od 1 135 Kč / os. / 5 nocí
★★

BS

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

MADESIMO

550 m
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★★★★

poloha: Aprica, centrum - 600 m, jezero Lago di Palabione 2,6 km, kabinová lanovka Palabione - 600 m, horský průsmyk
Passo Aprica (1.176 m) - 5 km, národní park Parco delle Orobie
Valtellinesi - 36 km, autobusová zastávka - 150 m
vybavenost a služby: recepce / velká lobby / wi-fi připojení
k internetu, restaurace, bar, společenská místnost s krbem a TV,
společenská místnost s TV sat., uvítací přípitek (jen u standardních
týdenních příjezdů), úschovna jízdních kol, prostor pro úschovu
zavazadel, 2x výtah, vyhrazené parkoviště, garážová stání*
(rezervace nutná předem), služby hotelové prádelny*

sport a relaxace: minibazén# 7 x 2 m s vířivkou, umělým
vodopádem a lehátky, finská sauna#, aromatická pára#, multifunkční
sprcha#, masáže*, kosmetické služby*, biliár*; služby označené #
nemohou využívat děti do 10 let, děti od 10 do 18 let mohou tyto
služby využívat jen od 15.00 do 17.00 hod.; služby označené # mají
v rámci pobytu 1 vstup / osoba v ceně, další vstupy za poplatek;
v rámci relaxačního centra jsou zdarma nabízeny též bylinkové čaje
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 až 3 teplých
předkrmů, 2 až 3 hlavních jídel a 2 příloh, studené předkrmy,
dezerty a ovoce formou bufetu, bohatý salátový bufet, servírované
sýry, nápoje za zvýhodněný poplatek; 1x týdně typicky místní večeře
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení, zpravidla balkon; 3. lůžka
vždy pevná, 4. lůžka formou atypického rozkl. gauče na palandu
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, nápojová lednička*, župany* do wellness
výhody a nevýhody: ■ pro danou kategorii velmi výhodné cenové
podmínky ■ nově kompletně zrekonstruovaný hotel s pěkným
malým relaxačním zázemím včetně bazénu ■ doplňková
nabídka hotelu zaměřená hlavně na rodiny s dětmi s nabídkou
zkrácených pobytů od 5 nocí ■ vynikající kuchyně a snad až příliš
bohaté stravování zaručující nárůst hmotnosti ■ maximální ochota
a profesionalita personálu ■ pro milovníky noční zábavy snad jen
odlehlejší místo na okraji městečka ■ často již velmi brzo vyprodáno
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí

ITÁLIE

HOTEL CRISTALLO CLUB

OBSAH 4

3

SLEVA

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 5 680 Kč / os. / 5 nocí
★★★

HB

NE

ZDARMA

ANO

ANO

www.nev-dama.cz

APRICA

600 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

4

HOTEL POSTA

★★★

poloha: Aprica, centrum - 0 m, jezero Lago di Palabione - 2,5 km,
kabinová lanovka Palabione - 100 m, horský průsmyk Passo Aprica
(1.176 m) - 5 km, národní park Parco delle Orobie Valtellinesi 36 km, autobusová zastávka - 100 m
vybavenost a služby: recepce / bar / společenská místnost s TV,
restaurace / restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, dětský
koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna kol, výtah, veřejné
parkování, garážová stání*

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 teplých předkrmů
a 2 hlavních jídel se 2 až 3 přílohami, salátový bufet, servírovaný
dezert či ovoce, nápoje za poplatek (voda z kohoutku v ceně)
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžka zpravidla pevná, 4. lůžka formou
palandy či atypického rozkládacího gauče na palandu
vybavenost pokojů: TV, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu,
rychlovarná konvice (jen u některých pokojů)
výhody a nevýhody: ■ novinka letošní sezóny ■ částečně
zrekonstruovaný hotel s příjemným personálem ■ výhodná
poloha v centru městečka ■ dostatečná lůžková kapacita
umožňující ubytování malých či středně velkých skupin
■ kvalitně vybavené a prostorné pokoje ■ chybějící relaxační
centrum
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty
a ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku

SLEVA
8. 2.

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 5 360 Kč / os. / 5 nocí
HB

NE

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

APRICA

400 m
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poloha: Aprica, centrum - 150 m, jezero lago di Palabione - 2,3 km,
kabinová lanovka Palabione - 50 m, horský průsmyk Passo Aprica
(1.176 m) - 5,5 km, národní park Parco delle Orobie Valtellinesi 36 km, autobusová zastávka - 50 m
vybavenost a služby: výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen; další parkování na veřejném parkovišti přes ulici)
popis apartmánů: ■ bilo 4 typ A - 35 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
samostatná kuchyňka, sociální zařízení se sprchou či vanou
■ bilo 4/5 typ B - 50m² - 1 ložnice s manželskou postelí a případně
1 samostatným lůžkem zpravidla formou přistýlky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby či gaučem pro 1 osobu
a rozkládacím křeslem na lůžko pro 1 osobu apod., samostatná
kuchyň či kuchyňka, sociální zařízení s vanou

■ trilo 6 typ A - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší
ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby, samostatná kuchyň či kuchyňka, sociální zařízení s vanou
■ trilo 6/7 typ B - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 menší
ložnice s palandou, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro
2 osoby či gaučem pro 1 osobu a rozkládacím křeslem na lůžko
pro 1 osobu apod., samostatná kuchyň či kuchyňka, sociální
zařízení s vanou; případné 7. lůžko je zpravidla formou přistýlky a je
umístěno buď ve větší ložnici či v obývacím pokoji
■ poznámka - apartmány typu A jsou po rekonstrukci, s lepším
zařízením a vybavením
vybavenost apartmánů: TV* (u apartmánů typu A zdarma), wi-fi
připojení k internetu*, trouba, pračka (jen u apartmánů typu A;
s výjimkou 1 bilo 4)
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha doslova přes ulici
od nástupní lanovky Palabione vedoucí k turistickým trasám
a zároveň i pár kroků od centra městečka ■ v alpských destinacích
zcela atypicky vyhlížející budova ■ starší vybavení apartmánů,
přesto však zcela funkční ■ vzhledem k centrální poloze hned vedle
nočního baru s diskotékou v některých termínech pak hluk rušící
jinak poklidnou atmosféru residence
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 5 nocí

ITÁLIE

RESIDENCE ORSO BIANCO

OBSAH 4

5

REZERVUJTE IHNED

od 1 295 Kč / os. / 5 nocí
BS

NE

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

APRICA

50 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE - LAGO MAGGIORE

UŽITEČNÉ ODKAZY

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

www.lagomaggiore.net, www.comune.meina.no.it

Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Lindau, Bregenz,
Chur, San Bernardino, Bellinzona
a dále
Lugano, Mendrisio, Varese
nebo
Locarno, Oggebbio, Verbania, Baveno, Stresa, Meina, Arona,
Dormelletto
Brno, Mikulov, Wien, Klagenfurt, Udine, Padova, Bergamo,
Milano, Busto Arsizio
a dále
Varese
nebo
Dormelletto, Arona, Meina, Stresa, Baveno, Verbania, Oggebbio

BENEFITY
vodní aktivity od koupání v jezeře, jachtingu, vodních lyží,
kitesurfingu a windsurfingu přes výlety lodí, kanoistiku
či veslování až po rybaření
■ procházky podél jezera i do hor, nekonečné možnosti
trekkingu i cyklistické turistiky všech náročností
■ 10 golfových hřišť okolo jezera (4 ve Švýcarsku, 6 v Itálii)
■ horolezectví, jízda na koních, tenis, paragliding
■ Alpyland - letní bobová dráha na hoře Mottarone
■ lákavé ochutnávky sýrových specialit a lokálních vín
■

Praha 830 km, Brno 1.060 km

LAGO MAGGIORE

HORY A JEZERA

116

Lago Maggiore je jezero v italských regionech Piemont a Lombardie
a švýcarském kantonu Ticino. Dosahuje od Alp až k Pádské nížině,
je ohraničeno strmými svahy. Jezero je 66 km dlouhé a až 10 km
široké, čímž se řadí na druhé místo (po Gardském jezeře) v Itálii.
Vegetace je bujná - najdeme zde fíky, granátová jablka, olivy,
na Boromejských ostrovech v jezeře rostou dokonce i citrusy.
U města Arona stojí od roku 1698 měděná socha svatého Karla
Boromejského, kardinála, který se zde roku 1538 narodil. Kolosální
socha vysoká s podstavcem 35 m byla až do stavby Sochy svobody
v New Yorku nejvyšší sochou s vnitřním schodištěm na světě.
Oggebbio je obec severně od Verbanie. Výtečné mikroklima svědčí
pěstování květin, zejména kamélií. Lesy okolo Oggebbia jsou pak
protkány fantastickými stezkami s výhledy na jezero Lago Maggiore.
Baveno je městečko v zálivu přímo naproti provinční metropoli
Verbania, severně od Stresy. Promenáda Lungolago di Baveno láká
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k vycházkám podél jezera s nádherným panoramatickým výhledem
na záliv a ostrovy.
Stresa je městečko u jižního okraje Verbanského zálivu hledící
na překrásné Boromejské ostrovy. Příjemné klima a nádherné okolí
přitahují již od konce 19. stol. každoročně tisíce turistů. Je ideálním
místem k procházkám podél historických secesních budov
shlížejících na jezero.
Meina je malebné městečko na piemontské straně jezera, jehož
břehy lemují honosné vily.
Dormelletto je pojmem ve světě jezdectví. Chovají se zde závodní
koně rasy Dormello, k níž se řadí nejslavnější cvaloví koně světa.
Varese je osmdesátitisícová metropole provincie v Lombardii. Leží
na břehu jezera Lago di Varese. Vyznačuje se množstvím parků
a architektonických památek. Nad městem se tyčí Sacro Monte,
poutní místo zapsané na seznam UNESCO.

poloha: Varese / centrum - 2 km, jezero Varese - 6 km, jezero
Maggiore - 18 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, výtah, konferenční prostory, knihovna,
dětské hřiště, vyhrazená parkovací místa, minibus do centra Varese
(v určených časech)

★★★★

sport a relaxace: venkovní bazén (od 01.06. do 30.09.), stolní tenis,
2 tenisové kurty, posilovna*
stravování: ■ snídaně - rozšířený kontinentální bufet včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, 3. lůžko formou přistýlky nebo
pevného lůžka (pouze na vyžádání)
vybavenost pokojů: TV, telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor,
minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ novinka letošní sezony ■ panoramatická
poloha nad jezerem Varese ■ kvalitní hotel postavený
a zařízený v secesním stylu, obklopený parkem ■ klidné místo
stranou rušného centra města ■ výhodná pozice pro poznávání
severoitalských jezer (Varese, Maggiore, Como, Lugano)
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL GRAND PALACE VARESE

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 3 090 Kč / os. / 3 noci
★★★

BB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO MAGGIORE

6 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

117

HOTEL ROSA

★★★★

poloha: Baveno / centrum - 100 m, jezero - 200 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, restaurace, výtah,
parkovací místa* (počet míst omezen, nelze rezervovat předem),
wi-fi připojení k internetu

OBSAH 4

ITÁLIE

2

sport a relaxace: malé wellness centrum* (sauna, vířivka,
parní lázeň)
stravování: ■ snídaně - rozšířený kontinentální bufet včetně nápojů
popis pokojů: ■ Economy 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou; v přízemí
■ Superior 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou, balkon na vyžádání
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ v ceně 1 jízdenka na trajekt
na 2 z překrásných Borromejských ostrovů (Isola Bella a Isola
dei Pescatori) ■ kvalitní boutique hotel s wellness zázemím
■ v pěší vzdálenosti centrum městečka i jezero Maggiore
■ pokoje Economy s výhledem do vnitřního dvora hotelu ■ parkovací
místa za poplatek a bez možnosti rezervace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

REZERVUJTE IHNED

od 3 870 Kč / os. / 3 noci
★★

BB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO MAGGIORE

200 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha: Stresa / centrum - 800 m, jezero - 300 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar s terasou, výtah, TV místnost, vyhrazená parkovací
stání (počet míst omezen)
sport a relaxace: venkovní bazén se slunečníky a lehátky
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírovaná s výběrem z menu; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Economy 2 - 16 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem do ulice
■ Standard 2 - 18-20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
telefon, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha v blízkosti jezera i přístavu
s nabídkou výletů lodí na Borromejské ostrovy ■ centrum v pěší
vzdálenosti ■ kvalitní zázemí s výbornou kuchyní ■ za příplatek
v CK možnost polopenze ■ u poměrně rušné pobřežní komunikace
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

ITÁLIE

HOTEL FLORA

OBSAH 4

3

SLEVAdní

31
5 % do
zdem
před odje

REZERVUJTE IHNED

od 3 920 Kč / os. / 2 noci
★★★

INFO

www.nev-dama.cz

poloha: Dormelletto, jezero - 200 m, pláž - 800 m,
Arona / centrum - 3,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, bar, výtah, Tv místnost, sluneční terasa, hotelový trezor,
vyhrazené parkoviště
sport a relaxace: posilovna, wellness centrum (vstup od 18 let):
sauna, parní lázeň, zážitkové sprchy, relaxační zóna
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2 - 14 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2/3/4 - 16 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. či 4. lůžko formou přistýlky, sociální
zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: klimatizace, telefon, wi-fi připojení k internetu,
Tv, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ moderní hotel s kvalitním wellness zázemí
■ nedaleko jezera a 5 minut autem do centra Arony ■ moderně
vybavené pokoje s klimatizací ■ vynikající poměr kvality a ceny
■ v blízkosti pobřežní silnice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

4

HB

NE

HOTEL LE PALME

ZDARMA

★★★

SLEVA

30. 4.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 2 730 Kč / os. / 3 noci
200 m

★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

LAGO MAGGIORE

300 m

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE
OBSAH 4

5

RESIDENCE ANTICO VERBANO

poloha: Meina / centrum - 500 m, jezero - 10 m
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
restaurace, výtah, sluneční terasa, pračka*, sušička*
sport a relaxace: venkovní bazén 10 x 5 m se slunečníky a lehátky,
dětský bazén, půjčovná jízních kol*
popis apartmánů: ■ mono 2 - 35 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí či rozkládacím gaučem pro 2 osoby,
sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon, výhled na jezero
■ bilo 3 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou či vanou, sdílená
předzahrádka, boční výhled na jezero

★★★

■ bilo 4 - 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa s předzahrádkou,
výhled na jezero
■ trilo 5 - 70 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon, výhled na jezero
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén, mikrovlnka, topinkovač, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ kvalitně vybavené apartmány s výhledem
na jezero ■ vynikající poloha u jezera a nedaleko centra
■ venkovní bio bazén s filtrovanou jezerní vodou ■ v ceně ložní
i koupelnové prádlo i osušky k bazénu ■ parkování pouze
na veřejném parkovišti za poplatek
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, pevně dané
týdenní pobyty v období od 09.07. do 03.09 od / do soboty

*
SLEVA
1 dní

6
15 % do
zdem
před odje

REZERVUJTE IHNED

od 2 196 Kč / os. / 3 noci
★★★

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO MAGGIORE

10 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

poloha: Oggebbio, jezero i pláž - 2 km
vybavenost a služby: recepce, výtah, sluneční terasa, vyhrazené
parkovací stání
sport a relaxace: venkovní bazén s dětskou částí a lehátky
(od 01.06. do 24.09.)

★★★

popis apartmánů: ■ bilo 2+2 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou či vanou, balkon či terasa, výhled na jezero
■ bilo 4 - 65 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa,
výhled na jezero
vybavenost apartmánů: TV sat., kávovar, myčka nádobí
výhody a nevýhody: ■ všechny apartmány s výhledem na jezero
■ bázen pro děti i dospělé ■ klidná lokalita s větší pěší
vzdáleností k jezeru ■ ložní i koupelnové prádlo již v základní ceně
■ wi-fi připojení není k dispozici
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí, pevně dané
týdenní pobyty v období od 09.07. do 03.09 od / do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE IL VIGNETO DUE

OBSAH 4

6

*
SLEVA
1 dní

6
15 % do
zdem
před odje

REZERVUJTE IHNED

od 1 478 Kč / os. / 3 noci
★★★

BS

INFO

NE

www.nev-dama.cz

LAGO MAGGIORE

2 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

ITÁLIE - LAGO DI COMO

BENEFITY
členité fjordovité jezero, třetí největší v Itálii
fascinující kombinace tyrkysově modré vody, příjemného
podnebí, bujné subtropické vegetace a fantastických
horských scenérií
■ trvalá pozice mezi nejprestižnějšími evropskými letními
destinacemi, oblíbená lokace hvězd showbusinessu
■ příjemné koupání, parádní možnosti plachtění včetně škol
jachtingu a windsurfingu, jízda na vodních lyžích, kitesurfing
■ výlety lodí i čluny, kanoistika, veslování, úžasné rybaření
■ krásné procházky podél jezera i do hor, nekonečné možnosti
trekkingu i cyklistické turistiky všech náročností
■ 7 golfových hřišť okolo jezera, horolezectví, jízda na koních
■ z méně obvyklých adrenalinových aktivit stojí za zmínku
závěsné létání, paragliding či škola pilotování hydroplánů
■ zajímavé poněkud zapadlé boční údolí Val d’Intelvi těsně
u švýcarských hranic s typickými lidovými slavnostmi
■
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 830 km, Brno 1.030 km

Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Lindau,
Bregenz, Chur, San Bernardino, Bellinzona, Lugano, Chiasso
Brno, Mikulov, Wien, Klagenfurt, Udine, Padova, Bergamo, Cantù
a dále
Cernobbio, Schignano
nebo
Mezzegra, Menaggio
nebo
Como, Bellagio
nebo
Lecco, Dervio
UŽITEČNÉ ODKAZY

www.lakecomo.it, www.valleintelviturismo.it
www.larioonline.it, https://greenwaylagodicomo.com/en/

LAGO DI COMO

HORY A JEZERA
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Lago di Como je fjordovité jezero v Itálii jež se v podobě vidlice
„Y“ rozdvojuje k jihu (tato část se pak nazývá Lago di Lecco)
a na severu zasahuje do jižních výběžků Alp. Vodní plocha, ležící
v nadmořské výšce 197 m, v létě poskytuje takřka stejně teplou
vodu jako nedaleké Ligurské moře. Navíc Vás tu však obklopí
jedna z nejkrásnějších evropských krajin, lemovaná ohromujícími
horami. Nachází se na území provincií Como a Lecco v Lombardii.
Má rozlohu 146 km², je 51 km dlouhé a 4,5 km široké. Je třetí
největší v Itálii a se svými 410 m patří mezi nejhlubší v Evropě.
Fascinuje kombinací tyrkysové vody, příjemného podnebí, bujné
vegetace a horských scenérií. Vábí to sem též hvězdy světa
showbusinessu v čele s Georgem Clooneyem.
Bellagio je třítisícové městečko na poloostrově, který jižní část
jezera dělí do dvou ramen. Již v římské době bylo dle Plinia ml. toto
místo vyhledávaným sídlem boháčů.
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Mezzegra v oblasti Tremezzina na západním břehu jezera je cílem
milovníků umění a přírody. Proslula aristokratickou turistikou, jež se
zde vyvinula již od 18. století.
Menaggio se nachází na západním břehu jezera Como. Díky
své centrální poloze je Menaggio důležitým a živým městem,
má 3200 obyvatel. V 18. století jej objevili první turisté, z té doby
pocházejí první hotely a luxusní vily. Nádherná promenáda s krásnými
květinovými záhony nabízí jedinečný výhled na jezero.
Schignano je nevelká obec ležící v nadmořské výšce 650 metrů
v bočním údolí Val d’Intelvi mezi vrcholy, z nichž se otevírají krásné
výhledy na jezero Como. Oblast proslavily zajímavé lidové slavnosti.
Dervio leží na východním břehu jezera Lago di Como v provincii Lecco.
Nachází se na poloostrově u ústí řeky Varrone. Obec má 2600 obyvatel
a sezónní lodní přístaviště, tyčí se nad ní monumentální středověký
hrad Corenno Plinio s věžemi shlížejícími na vody jezera.

poloha: Bellagio, jezero - 10 m, Bellagio / centrum - 0 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, wi-fi připojení k internetu,
restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar s terasou, výtah,
sluneční terasa
sport a relaxace: venkovní bazén s posezením (od 01.06. do 30.09.)

★★★★

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - výběr z menu zpravidla ze 3 teplých předkrmů
a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, bufet s dezerty; nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2 V - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, výhled na jezero
vybavenost pokojů: klimatizace (od 01.07. do 31.08.), TV sat.,
telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ secesní budova hotelu má vynikající
polohu přímo u jezera i centra města ■ kvalitní služby
i kuchyně ■ v základní ceně vstup do bazénu i wi-fi připojení
■ parkování pouze na veřejném parkovišti za poplatek ■ možné
brzké vyprodání
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

ITÁLIE

HOTEL EXCELSIOR SPLENDIDE

OBSAH 4

1

SLEVA
8. 2.

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 000 Kč / os. / 2 noci
★★★

HB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI COMO

10 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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HOTEL BELLAVISTA

★★★

poloha: Menaggio, jezero - 0 m, centrum - 100 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, restaurace, sluneční
terasa, výtah, vyhrazené parkovací stání, garážové stání*, wi-fi
připojení k internetu

OBSAH 4

ITÁLIE

2

sport a relaxace: venkovní bazén s posezením
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2 V - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon, výhled na jezero
vybavenost pokojů: TV, telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha u břehu jezera
■ v ceně vstup do bazénu ■ účelně zařízené pokoje ■ jen 300 m
od přístavu (trajekty do Bellagia a Varenny)
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 3 nocí

*
SLEVA
8. 2.
2
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 860 Kč / os. / 2 noci
★★★

BB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI COMO

0m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

★★★

poloha: Tremezzina, jezero - 250 m, Mezzegra / centrum - 150 m
vybavenost a služby: recepce / lobby bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, bar s terasou, výtah, Tv místnost, zahrada,
garážová stání*

sport a relaxace: venkovní bazén se slunečníky a lehátky
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem na hory; 3. a 4. lůžko formou přistýlky
■ Standard 2/3/4 V - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem na jezero;
3. a 4. lůžko formou přistýlky
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ příjemný hotel s rodinnou atmosférou
■ ideální poloha nedaleko jezera i centra ■ za příplatek v CK
možnost polopenze ■ hotel se nachází v blízkosti hlavní silnice
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nocí

ITÁLIE

HOTEL LARIO

OBSAH 4

3

SLEVAdní

46
5 % do
zdem
před odje

REZERVUJTE IHNED

od 2 500 Kč / os. / 2 noci
★★★

BB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI COMO

250 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

4

RESIDENCE OASI DEL VIANDANTE

upřesnění: residence se skládá ze 3 dvoupodlažních budov
a nachází se v klidné zóně
poloha: Dervio, jezero - 800 m, pláž - 2,5 km, centrum - 800 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, wi-fi
připojení k internetu, hotelový trezor, prostor pro úschovu zavazadel,
dětské hřiště, pračka*, vyhrazené parkoviště

★★★

popis apartmánů: ■ mono 2 - 25 m² - obývací pokoj
s kuchyňským koutem, manželskou postelí, sociální zařízení
se sprchou, terasa, předzahrádka; přízemí
■ mono 4 mezonet - 35 m² - obývací pokoj s kuchyňským koutem,
rozkládacím gaučem pro 2 osoby a manželskou postelí či palandou
ve vestavěném podlaží, sociální zařízení se sprchou, balkon; 1. patro
■ bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální
zařízení se sprchou, terasa, předzahrádka
vybavenost apartmánů: klimatizace*, telefon, TV sat.
výhody a nevýhody: ■ klidné ubytování nedaleko jezera ■ skvělý
výchozí bod pro aktivní dovolenou ■ apartmány s balkonem
či předzahrádkou ■ vyšší kapacita vhodná i pro skupiny
■ klimatizace časově omezena
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 až 5 nocí ve vybraných termínech; speciální nabídka „4 za 3“
dle ceníku

REZERVUJTE IHNED

od 1 808 Kč / os. / 3 noci
BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI COMO

800 m
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

♣♣♣

poloha: Schignano, jezero - 7 km, centrum - 1 km
vybavenost a služby: bar / restaurace, vyhrazená parkovací místa,
wi-fi připojení k internetu
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2 - 13 až 15 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2 - 18 až 22 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
nebo terasa
■ Family 3/4 - 22 až 24 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy,
sociální zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
vybavenost pokojů: wi-fi připojení k internetu (na vyžádání), fén,
varná konvice
výhody a nevýhody: ■ ubytování na citlivě zrekonstruovaném
venkovském statku z 18. století ■ výhodná poloha k poznávání
Comského jezera a jeho okolí ■ snídaně složená převážně z místních
bio potravin ■ možnost nákupu místních produktů (marmelády,
med, sýry, salámy) ■ klidné místo stranou turistického ruchu
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 nebo 3 nocí

ITÁLIE

AGRITURISMO AL MARNICH

OBSAH 4

5

*
SLEVAdní

61
8 % do
zdem
před odje

REZERVUJTE IHNED

od 1 860 Kč / os. / 2 noci
BB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI COMO

7 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

ITÁLIE - LAGO D’ISEO

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 860 km, Brno 930 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Trento, dálnice A4 směr Milano, dálniční
sjezd Brescia Ovest, Iseo
BENEFITY
překrásné jezero s největším vnitrozemským ostrovem
parádní pěší, cyklistická a vysokohorská turistika
■ enoturistika v proslulé vinařské oblasti Franciacorta
■ gastroturistika, středověké pevnosti a jiné památky
■ paragliding, windsurfing, jachting, veslování, kajaky, kanoe,
šlapadla, kitesurfing či jen koupání v křišťálově čistém jezeře
■
■

UŽITEČNÉ ODKAZY

LAGO D’ISEO

www.visitlakeiseo.info
www.lagoiseo.it

128

Lago d’Iseo neboli Isejské jezero (italsky též Sebino) je velké jezero
položené na rozhraní provincií Brescia a Bergamo v Lombardii.
Je čtvrté největší mezi severoitalskými podalpskými jezery
a šesté největší v celé Itálii. Jezero leží asi 50 km severozápadně
od Brescie. Jezerní pánev byla vyhloubena ledovcem, vyplňuje
koncovou prohlubeň údolí Valcamonica, jež se sem táhne až zpod
průsmyku Passo Tonale.
Rozloha jezera je 65,3 km² a leží v nadmořské výšce 185 m.
Je 25 km dlouhé a dosahuje maximální hloubky 251 m. Břehy jezera
jsou lemovány skalními stěnami, proto silnice okolo jezera často
prochází tunely. Na jezeře je čilá lodní doprava. Ve středu jezera leží
největší jezerní ostrov v jižní části Evropy, Monte Isola (12,8 km²). Dále
se ještě na jezeře nacházejí dva menší ostrovy Isola di Loreto a Isola
di S. Paolo, které jsou však v soukromém vlastnictví rodiny Beretta.
Jezerem protéká řeka Oglio, která je levým přítokem řeky Pád.
Stabilní příznivý vítr činí z Isea ráj vyznavačů plachtařských
vodních sportů, obdobně, jako je tomu na nedalekém Gardském
jezeře. Na několika plážích je slušné turistické zázemí. Přesto
není Lago d’Iseo zdaleka tak známé jako západněji ležící jezero
Lago di Como nebo východně položené Gardské jezero.
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V roce 2016 umístil známý umělec bulharského původu
Christo s manželkou Jeanne-Claude na hladinu jezera „site
specific“ instalaci The Floating Piers - projekt stál 17 miliónů
dolarů a spočíval v ukotvení 226 tisíc nylonových kostek
na 220 šestitunových kotvách spuštěných na dno jezera do hloubky
až 92 metrů, čímž došlo k pokrytí 70000 m² hladiny jezera
plovoucími chodníky spojujícími obec Sulzano s ostrovy Monte Isola
a San Paolo.
Akce trvající 15 dnů lákala okolo 100 tisíc návštěvníků denně.
Vinařským odborníkům je dobře znám pojem Franciacorta, což
je kopcovité teritorium nad jezerem Iseo v provincií Brescia.
Sestává z 19 obcí. Půda mimořádně bohatá na minerály a příznivé
klima zde dávají odpradávna vzniknout révě optimální kvality, jak
zmiňuje již Plinius Starší (Gaius Plinius Secundus, 23-79 n. l.,
římský filosof, autor nejvýznamnější přírodovědné encyklopedie
starého Říma). Franciacorta DOCG jsou špičková šumivá vína
vyráběná tradiční metodou druhotného kvašení v láhvi. Toto
skvělé suché aromatické víno je tvořeno směsí odrůd Chardonnay
(70 %) a Pinot bianco (30 %). Víno zraje minimálně 24 měsíců
na kvasnicích.

★★★★

poloha: Iseo - lokalita Pilzone, jezero - 0 m, Iseo / centrum - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, výtah, sluneční terasa, vyhrazené parkovací
stání, molo
sport a relaxace: venkovní bazén se slunečníky a lehátky, půjčovna
kol*, úschovna kol*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, bez výhledu
na jezero; možnost 3. lůžka formou pevného lůžka či přistýlky
■ Deluxe 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou, výhled na jezero
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ výjimečná poloha přímo u jezera ■ citlivě
rekonstruovaná budova z 19. století ■ nadstandardní ubytování
a výborné snídaně ■ vyšší cenová relace odpovídající službám
a poloze ■ před hotelem prochází pobřežní silnice a železnice
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 2 nocí; speciální akce „5 za 4“ a „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL ARABA FENICE

OBSAH 4

1

*
SLEVA
1. 3.
3
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 180 Kč / os. / 2 noci

2

BB

INFO

HOTEL ISEOLAGO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

★★★★

poloha: Iseo, jezero - 50 m, centrum - 1 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, kongresový sál, výtah, čítárna / TV místnost,
úschovna zavazadel, vyhrazené parkoviště*, centrum Sassabanek*
(od 15.05. do 30.08.): animační programy, miniklub
sport a relaxace: 3 venkovní bazény se slunečníky a lehátky
(od 15.06. do 30.08.), úschovna kol*, wellness centrum* (vířivka,
sauna, turecká lázeň, masážní sprchy, relaxační zóna s bylinkovými
čaji, posilovna - nutná rezervace na recepci), centrum Sassabanek*
(od 15.05. do 30.08., vstup zdarma, některé služby zdarma, jiné
za poplatek): soukromá pláž, bazény, tenisové kurty, plážový
volejbal, půjčovna kánoí a windsurfingu

stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ Standard 2+1 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon; 3. lůžko (pouze pro děti
do 12 let, na vyžádání) formou pevného lůžka či rozkládacího křesla
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ výjimečná poloha v rozlehlém parku blízko
jezera ■ kvalitní a elegantní zázemí ■ možnost sportovního vyžití
v centru Sassabanek ■ 3. lůžko jen na vyžádání a pro děti do 12 let
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 až 3 nocí v období
od 09.07. do 03.09.

REZERVUJTE IHNED

od 3 640 Kč / os. / 2 noci
50 m

★★★

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

BB

NE

ZDARMA

LAGO D’ISEO

★★★

0m

www.nev-dama.cz
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ITÁLIE
OBSAH 4

ITÁLIE - LAGO DI LEDRO

BENEFITY
parádní pěší, cyklistická a vysokohorská turistika
adrenalinové aktivity typu horolezectví, paraglidingu
či canyoningu
■ vodní sporty v podobě windsurfingu, jachtingu, kanoí, kajaků,
šlapadel či kitesurfingu
■ pěkné pláže a koupání v nádherně čistém jezeře
■ plážový volejbal, tenis, golf, minigolf, dětská hřiště, rybaření
■ středověké hrady, památky bojů 1. světové války,
archeologické muzeum
■ přátelské obyvatelstvo a skvělá trentinská gastronomie
■ unikátní česká stopa zdejšího kraje přes 100 let stará
■
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 780 km, Brno 840 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Trento, dálniční sjezd Rovereto Sud, Mori,
Nago, Torbole, Riva del Garda, Molina di Ledro

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.vallediledro.com/cz/jezero-lago-di-ledro

HORY A JEZERA

LAGO DI LEDRO

Údolí Valle di Ledro se nachází v horách jen kousek na západ
od Lago di Garda. Jeho srdcem je jezero Ledro, o poznání menší
a klidnější než jeho slavný sourozenec. Lago di Ledro je jedno
z nejčistších jezer v Trentinu. V létě zde teplota vody dosahuje
až 24 °C, což umožňuje příjemné plavání a relaxaci na jedné ze čtyř
plně vybavených pláží okolo jezera. Jedna z pláží je otevřena i pro
psy. Je možné si pronajmout kánoi, kajak či plachetnici a přejet
jezero z jedné strany na druhou. Jeho čisté vody, nerušené silnějšími
větry, jsou ideální i pro mnoho dalších vodních sportů. Jezero
Ledro je 3 km dlouhé a 1,5 km široké, kolem jezera je to zhruba
10 km, což lze snadno obejít pěšky nebo objet na kole. Potěší hřiště
na plážový volejbal, bezplatné parkování, piknikové stoly, plovoucí
pontony, bary a pizzerie, dětská či minigolfová hřiště.
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1. světová válka oblast Valle di Ledro těsně propojila s Čechy.
Rakousko-uherská monarchie, kam Ledro náleželo, rozhodla v roce
1915, že celá oblast musí být kvůli blížící se frontě vysídlena.
Na hřebeni nad jezerem se zakopala rakouská armáda, na protějším
zase Italové a navzájem se ostřelovali. Obyvatelé (převážně ženy, děti
a starci) museli 23. května 1915 opustit své rodné vesnice a vydat
se na strastiplnou pouť do neznáma - do vzdálené české kotliny.
O konkrétních místech, kam Italové mířili, hovoří dodnes názvy
ulic v Ledru: Via Chyňava, Via Příbram, Via Nový Knín, hlásají uliční
cedule. Jde o města a vesnice, kam nechaly rakouské úřady vysídlit
téměř tři tisícovky občanů údolí Valle di Ledro. Rakušané původně
tamějším lidem slibovali, že odjedou na tři týdny, maximálně na tři
měsíce. Jenže ze tří měsíců nakonec byla více než tři léta.

poloha: Concei / centrum - 4 km, jezero - 8 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
restaurace, výtah, TV místnost, úschovna kol, myčka kol, vyhrazené
parkoviště
sport a relaxace: venkovní vyhřívaný bazén 4 x 2 m s lehátky,
sauna: vstup povolen od 16 let nebo v doprovodu dospělé osoby
od 14 let, půjčovna jízdních kol, půjčovna trekových holí

★★★

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované s výběrem z menu o 3 chodech,
salátový bufet, nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - 13-17 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení se sprchou, 3. lůžko formou přistýlky,
balkon
■ Standard 4 - 13-17 m² - pokoj s manželskou postelí, sociální
zařízení se sprchou, 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy, balkon
vybavenost pokojů: telefon, TV sat., wi-fi připojení k internetu,
trezor
výhody a nevýhody: ■ stylový rodinný hotel s vyhlášenou
kvalitní kuchyní ■ na vyžádání i bezlepková či vegeteriánská
kuchyně ■ účelně vybavené pokoje s wi-fi připojením ■ zdarma
turistická karta platná pro Valle di Ledro
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí; speciální nabídka „5 za 4“ a „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL CHALET RIFUGIO AL FAGGIO

OBSAH 4

1

SLEVA

30. 4.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

2

od 4 020 Kč / os. / 2 noci
★★★

HB

INFO

ZDARMA

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI LEDRO

8 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

2

RESORT NATURAL DA ELDA

♣♣♣♣

poloha: Lenzumo, jezero - 4 km, Bezzecca / centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce / bar, restaurace, zahrada, výtah,
parkovací místa, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: venkovní bazén se slunečníky a lehátky, wellness
(sauna, parní lázeň), půjčovna kol*, úschovna kol
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2/3 - 20 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou pevného lůžka
či přistýlky, sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2/3 - 24 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky,
sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
minibar, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní eco hotel s pouhými 17 pokoji
■ tradičně zařízené pokoje Standard i moderní Superior ■ strava
složená převážně z místních produktů ■ výhodná poloha
k poznávání jezera Ledro a jeho okolí ■ zdarma turistická karta
platná pro Valle di Ledro ■ za příplatek v CK možnost polopenze
s odpolední svačinou
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2, 3 nebo 5 nocí
dle termínu

*
SLEVA
0. 4.

3
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 2 980 Kč / os. / 2 noci
★★★

BB

NE

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI LEDRO

4 km
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

♣♣♣

poloha: Lenzumo, jezero - 4 km, Bezzecca / centrum - 2 km
vybavenost a služby: snídaňová místnost, parkovací místa, wi-fi
připojení k internetu; v hotelu Da Elda: recepce, restaurace
sport a relaxace: v hotelu Da Elda: venkovní bazén se slunečníky
a lehátky, wellness* (sauna, parní lázeň), půjčovna kol*, úschovna kol
stravování: ■ snídaně - italský bufet včetně nápojů

popis pokojů: ■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2+1 - podkrovní pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou přistýlky (pro dítě
do 12 let), sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, fén
výhody a nevýhody: ■ jednoduchý pension v alpském stylu
■ výborná snídaně z domácích produktů ■ zdarma využívání
bazénu u hotelu Da Elda (stejní majitelé) vzdáleném cca 150 m
■ za poplatek možnost využívání společné kuchyňky (varná
deska, trouba, lednička)
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2, 3 nebo 4 nocí
dle termínu

ITÁLIE

GARNI DAL MOZAT

OBSAH 4

3

REZERVUJTE IHNED

od 2 020 Kč / os. / 2 noci
★★★

BB

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI LEDRO

4 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE - LAGO DI GARDA

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

BENEFITY
koupání v průzračném osvěžujícím jezeře, ale též ráj vodních
sportů jako windsurfing, kitesurfing, kajaky či šlapadla
■ skvělé pěší a cyklistické trasy od těch nejsnadnějších okolo
jezera až po náročné vysokohorské, k tomu i extrémní
horolezecké stěny
■ kolébka italského paraglidingu, jachtingu i mountainbikingu
■ výzva pro cyklisty v podobě objetí jezera o obvodu 140 km
■ množství golfových hřišť patřících k absolutní italské špičce
■ zábavní park Gardaland, aquapark Canevaworld, středověké
hrady v okolí i četné památky bojů 1. světové války
■ na pahorcích nad jižní částí jezera excelentní enoturistika
■

Praha 760 km, Brno 825 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Trento,
a dále
dálniční sjezd Rovereto Sud, Mori, Nago, Arco nebo Torbole
(sem jsou vztaženy udané vzdálenosti), Limone sul Garda,
Tignale, Toscolano Maderno nebo Castelletto di Brenzone
nebo
dálniční sjezd Affi / Lago di Garda Sud, Costermano, Garda, Torri
del Benaco
nebo
směr Verona, dálnice A4 směr Brescia, dálniční sjezd Peschiera
del Garda, Castelnuovo del Garda
nebo
směr Verona, dálnice A4 směr Brescia, dálniční sjezd Sirmione,
Lugana di Sirmione, Sirmione
nebo
směr Verona, dálnice A4 směr Brescia, dálniční sjezd
Desenzano, San Felice del Benaco

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.lagodigarda.it

LAGO DI GARDA

HORY A JEZERA

134

Lago di Garda (italsky též Benaco) je největší italské jezero,
na délku má 52 km, na šířku bezmála 17 km, maximální hloubka
je 346 m, nadmořská výška hladiny je 65 metrů. O jeho břehy se
takřka rovnoměrně dělí regiony Trentino, Veneto a Lombardie. Jezero
lemují v této zeměpisné šířce značně neobvyklé palmy, olivovníky
i citrusovníky, přestože je jeho severní část zasazena přímo do klínu
nádherných velehor s vrcholky přesahujícími vodní hladinu o více
než 2.000 metrů. Garda totiž jako pomyslný trychtýř nasává teplý
vzduch z Pádské nížiny, kde širší jižní část jezera končí. Uprostřed
léta zde panuje příjemně teplé počasí, které však sebou díky horám
nepřináší nesnesitelná vedra. Průměrná teplota vody v létě dosahuje
až 25 °C. Voda na severu, kde do jezera vtéká ledově studená řeka
Sarca, je o poznání chladnější než na plochém jihu, kde z jezera
vytéká řeka Mincio, přítok Pádu. Každého rána ve stejnou hodinu se
hladina zčeří pravidelně vanoucím větrem a jezero se začne hemžit
plachtami windsurferů a draky kitesurferů, kteří by lepší podmínky
pro tuto svoji drogu hledali jinde v Evropě jen stěží. Koupání
v Gardském jezeře je na okrajích sezóny spíše pro otužilejší, ovšem
v kterémkoli ročním období se odmění svou čistotou, jež se blíží
vodě pitné, o vynikající podvodní viditelnosti nemluvě. Na své si
DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

zde však přijdou i milovníci vodních lyží, šlapadel či kajaků. Objetí
celého jezera (obvod činí 140 km) bez převýšení s překrásnými
výhledy je lákadlem pro silniční cyklisty (nesmí však opomenout
vybavit se svítilnami kvůli četným tunelům), stoupání do strmých
úbočí je zase výzvou pro zdatnější bikery.

★★★★

poloha: San Felice del Benaco, jezero - 20 m, centrum - 2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby, restaurace, bar, wi-fi
připojení k internetu, sluneční terasa s posezením, velká zahrada,
dětský koutek, miniklub pro děti od 4 do 11 let (od 26.06. do 04.09.),
3x týdně večery s živou hudbou, hotelový trezor, prostor pro úschovu
zavazadel, výtah, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)
sport a relaxace: 1 venkovní bazén v zahradě se slunečníky
a lehátky, 1 venkovní bazén s výhledem na jezero se slunečníky
a lehátky*, malá soukromá pláž se slunečníky a lehátky*; vstup
do SPA*(vnitřní bazén* (povinná koupací čepice), vířivka# až pro
6 osob, finská sauna#, pára#, relaxační koutek# s lehátky, posilovna#;
služby označené # mohou využívat jen osoby od 16 let
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
■ večeře - formou bohatého bufetu, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Standard 2 - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2/3+1 V - 18 až 22 m² - zrenovovaný pokoj
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se
sprchou; 3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče, zpravidla balkon
či terasa, boční výhled na jezero; maximální obsazenost pokoje josu
3 dospělé osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
■ Deluxe 2 - 18 m² - zrenovovaný pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, soc. zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ Deluxe 2/3+1 V - 18 až 22 m² - zrenovovaný pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou;
3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče, boční výhled na jezero;
maximální obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé
osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV, telefon, malý trezor,
minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ výjimečná poloha u jezera s vlastní pláží
za poplatek v místě ■ komfortní hotel pro náročnou klientelu
■ prostorná zahrada, 2 venkovní bazény a kvalitně vybavené
wellness ■ dětský koutek a miniklub v hlavní sezóně ■ vyšší
cenové relace odpovídající službám a poloze hotelu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL CASIMIRO VILLAGE

OBSAH 4

1

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 6 160 Kč / os. / 3 noci
★★★

HB

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

20 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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2

HOTEL ROYAL VILLAGE

★★★★

upřesnění: jedná se o více přilehlých budov s celkovou kapacitou
200 pokojů; renovované pokoje typologie „Superior Villa Lucia“ se
nachází v dependance Villa Lucia
poloha: Limone sul Garda, jezero - 500 m, centrum - 600 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, vyhrazená restaurace,
italská restaurace* (od 21.05. do 02.10.), wi-fi připojení k internetu
ve společných prostorách, miniklub (od 11.06. do 03.09.), 3x týdně
večery s živou hudbou, výtah v hlavní budově, dětské hřiště,
vyhrazené parkoviště (místa omezena)
sport a relaxace: 2x venkovní bazén s posezením, dětský bazén,
vnitřní bazén* s vířivkou
stravování: ■ snídaně - bohatý mezinárodní bufet včetně nápojů
■ večeře - bufet včetně nápojů (víno, pivo, nealko nápoje, voda)

popis pokojů: ■ Standard 2 - 16 až 18 m² - pokoj s manželskou
postelí, sociální zařízení
■ Superior Villa Lucia 2/3+1 V - 20 až 22 m² - pokoj s maželskou
postelí či oddělenými lůžky, 3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče,
výhled na jezero, sociální zařízení
■ Standard 2/3+1 V - 18 až 22 m² - pokoj s manželskou postelí,
3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče, boční výhled na jezero,
sociální zařízení se sprchou; max. obsazenost pokoje jsou 3 dospělé
osoby či 2 dospělé osoby a 2 děti do nedovršených 12 let
■ Standard 2/3+1 - 18 až 22 m² - pokoj s manželskou postelí,
3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče, sociální; maximální
obsazenost pokoje jsou 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby
a 2 děti do nedovršených 12 let
■ Superior Villa Blumen 2/3+1 V - 18 až 22 m² - pokoj s manželskou
postelí či oddělenými lůžky, 3. a 4. lůžko formou rozkládacího gauče,
sociální zařízení, výhled na jezero; pokoje po kompletní rekonstrukci
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., trezor, nápojová lednička*
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený kvalitní hotelový komplex
■ uspokojí náročné dospělé i malé klienty ■ miniklub pro děti
od 4 do 12 let ■ nádherné výhledy na jezero ■ ideální volba pro
rodinnou dovolenou ■ 3x týdně večery s živou hudbou ■ vyšší
cenová relace v hlavní sezóně plně odpovídající nabízené kvalitě
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty do soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 620 Kč / os. / 3 noci
★★★

HB+

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

500 m
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★★★★

poloha: Arco / centrum - 30 m, jezero - 4 km, oblázková pláž - 4,5 km
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu,
TV koutek, bar, restaurace, sluneční terasa, zahrada, 1x týdně živá
hudba, vyhrazené parkoviště, garážová stání (místa omezena)
sport a relaxace: venkovní bazén 8 x 4 m, dětský bazén 3 x 2 m,
vířivka, 2x sauna, pára, půjčovna kol*

stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
■ oběd - formou lehkého bufetu s polévkou, výběrem salátů, rýže
či těstovin, ovoce, víno, voda, nealko nápoje, pivo
■ večeře - formou bufetu, voda, víno, nealko nápoje, pivo
■ poznámka - od 12.00 hod. do 22.00 hod. k dispozici nápoje pivo, víno, voda, nealko nápoje, káva, čaj; od 16.00 do 17.00 hod.
zpravidla servírován čaj či káva se sladkým pečivem
popis pokojů: ■ Superior 2 - 26 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
s výhledem do zahrady
■ Family 2/3/4 - 35 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou pevného lůžka
či přistýlky či palandy, sociální zařízení se sprchou
■ Standard 2 - 20 m² - pokoj s manž. postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon s výhledem do zahrady
vybavenost pokojů: klimatizace, telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ moderní hotel vhodný pro rodiny
s dětmi ■ příjemné wellness zázemí s bazény ■ klimatizované
i bezbariérové pokoje s balkonem ■ jedno dítě do 6 let zcela
zdarma ■ větší docházková vzdálenost k jezeru
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, ve vybraný termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy a tří denní pobyty
od středy do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL ARCO SMART

OBSAH 4

3

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 4 710 Kč / os. / 3 noci
★★★

AI

INFO

ZDARMA

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

4 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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4

HOTEL GARDALAND ADVENTURE

upřesnění: hotel je rozdělen do dvou pavilonů a čtyř tématických
konceptů - Jungle Adventure, Wild West Adventure, Arctic Adventure,
Arabian Adventure; v prvním pavilonu v přízemí jsou pokoje Wilde
West, v 1. patře pokoje Arctic Adventure a ve 2. patře pokoje Jungle
Adventure; v druhém pavilonu se nachází i tématická restaurace
a v 1. patře pokoje Arabian Adventure

★★★★

poloha: Castelnuovo del Garda, jezero - 2,5 km, park Gardaland
a Sea Life Acquarium - 2 km
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení k internetu, bar,
tématická restaurace, úschovna zavazadel, výtah, zahrada, bar
u bazénu, vyhrazené parkoviště, garážové stání*
sport a relaxace: venkovní bazén 250 m² s vířivkou
stravování: ■ snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4+1 - 32 m² - pokoj s manželskou
postelí a 2 samostatnými lůžky, přistýlka formou rozkládacího
křesla, sociální zařízení se sprchou či vanou; maximální obsazenost
pokoje jsou 4 dospělé osoby a 1 dítě do nedovršených 7 let
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, minibar*, fén, varná konvice
výhody a nevýhody: ■ hotel je součástí resortu Gardaland
■ jedinečné ubytování v tématicky zaměřených pokojích
■ zdarma transfer do parku Gardaland ■ za příplatek možnost
polopenze ■ na vyžádání v CK možnost vstupenek do Gardalandu
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 1 noci; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku

*

SLEVA

o 27. 3.
20 % d

REZERVUJTE IHNED

od 2 320 Kč / os. /1 noc
★★★

BB

INFO

ZDARMA

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

2,5 km
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★★★★

poloha: Toscolano Maderno, centrum - 200 m, pláž - 300 m
vybavenost a služby: recepce, bar, snídaňová místnost, restaurace,
spolčenská místnost s TV, výtah, zahrada, sluneční terasa, vyhrazené
parkoviště*, wi-fi připojení k internetu
sport a relaxace: bazén

stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
popis pokojů: ■ Classic 2 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou,
balkon, výhled na jezero
■ Standard 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2/3 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, 3. lůžko formou přistýlky, sociální zařízení se sprchou, balkon,
výhled na jezero
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat, wi-fi připojení k internetu,
telefon, trezor, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ vynikající poloha u jezera a v krátké
pěší vzdálenosti od centra ■ v roce 2014 kompletní rekonstrukce
hotelu ■ zhruba 5 minut chůze od pláže ■ ideální místo pro výlety
lodí díky blízkému přístavu ■ kvalitní zázemí a tomu odpovídající
vyšší cena
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
poyby od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL MILANO

OBSAH 4

5

SLEVA

31. 1.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 4 990 Kč / os. / 3 noci
★★★

BB

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

300 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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6

HOTEL INTERNAZIONALE

★★★★

poloha: Torri del Benaco / centrum - 1,5 km, jezero - 10 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, trezor, výtah, terasa s posezením, zahrada,
garážové stání (počet míst omezen), vyhrazené parkoviště (počet
míst omezen)
sport a relaxace: venkovní bazén s posezením, posilovna*, sauna*,
turecká lázeň*

stravování: ■ snídaně - formou bufetu včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované menu o třech chodech s výběrem
z menu, salátový bufet; nápoje za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - hlavní budova, pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
či vanou, balkon či terasa s výhledem do zahrady, jednoduché
vybavení; 3. lůžko formou přistýlky
■ Superior 2/3 - hlavní budova, pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou či vanou,
balkon či terasa s výhledem na jezero; 3. lůžko formou pevného
lůžka či přistýlky
vybavenost pokojů: klimatizace (červen - srpen), TV sat., trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ různé typologie ubytování s ideální
polohou u jezera ■ možnost odpočinku v zahradě s olivovníky
a bazénem ■ pokoje od jednoduše zařízených po renovované
s výhledem na jezero ■ internet k dispozici pouze ve společných
prostorách ■ větší pěší vzdálenost od centra
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

SLEVA

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 690 Kč / os. / 3 noci
★★★

HB

NE

ZDARMA

INFO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

10 m
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poloha: Limone sul Garda / centrum - 3 km, jezero - 2 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
2x výtah, restaurace, 2x bar, trezor na recepci, úschovna jízdních
kol, zahrada, sluneční terasa, vyhrazené parkoviště, garážové stání*
sport a relaxace: 2x bazén, dětský bazének, 5x tenisové kurty*,
minigolf*, stolní tenis*, hřiště pro malou kopanou*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3/4 - 18 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem,
či rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, či palandou, sociální
zařízení se sprchou
■ Standard 2/3/4 V - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem
či rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby či palandou, sociální
zařízení se sprchou či vanou, balkon, výhled na jezero

★★★

■ Superior 2/3/4 V - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem
či rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon, výhled na jezero
■ Deluxe 2/3/4 V - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky a případně 1 samostatným lůžkem
či rozkládacím gaučem pro 1 či 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon, výhled na jezero
vybavenost pokojů: klimatizace*, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, fén, minibar (pouze pokoje Deluxe)
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel s panoramatickým
výhledem na jezero ■ dva venkovní bazény a dětský bazének
■ široká nabídka sportovního vyžití v areálu ■ klidné místo
na skalním masívu vysoko nad jezerem ■ větší vzdálenost
od pláže i města
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty ve vybraných
termínech, pětidenní poyby od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL VILLAGE BAZZANEGA

OBSAH 4

7
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28. 2.
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ITÁLIE
OBSAH 4

8

HOTEL DANIELI LA CASTELLANA

upřesnění: hotel se skládá z hlavní budovy a 20 m vzdálené
dependance, ve které se nachází pokoje Standard 2; všechny níže
uvedené služby se nachází v hlavní budově
poloha: Castelletto di Brenzone, jezero 10 m, pláž 50 m
vybavenost a služby: recepce / wi-fi připojení, bar, restaurace,
TV koutek, klimatizace, výtah, sluneční terasa, vyhrazené parkování*
100 m od hotelu
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu
včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 2 zpravidla teplých
předkrmů a 2 hlavních jídel s přílohou, nápoje za poplatek

★★★

popis pokojů: ■ Standard 2 - 14 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Eco Deluxe 2/3/4 - 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou přistýlky či palandy,
sociální zařízení se sprchou
■ Deluxe 2/3 - 20 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky,
sociální zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: klimatizace (kromě Standard 2), telefon, TV,
wi-fi připojení k internetu (kromě Standard 2), trezor
výhody a nevýhody: ■ příjemný rodinný hotel přímo u jezera
a zároveň v centru městečka ■ atraktivní cenové relace
na danou oblast ■ jedno dítě do nedovršených 6 let zdarma
■ široká nabídka restaurací a obchodů v centru městečka
■ parkování za poplatek s rezervací předem
délka pobytu: libovolně dlouhé pobyty od 2 či 3 nocí

SLEVA
8. 4.

2
10 % do

REZERVUJTE IHNED

1

od 2 120 Kč / os. / 2 noci
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poloha: Torbole sul Garda / centrum- 950 m, Riva del Garda /
centrum - 2,5 km, jezero - 200 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, bar, restaurace vyhrazená
pro hotelové hosty, wi-fi připojení k internetu, sluneční terasa,
TV místnost, výtah, zahrada, vyhrazené parkoviště (počet míst
omezen), úschovna jízdních kol, půjčovna jízdní kol*

sport a relaxace: bazén se slunečníky a lehátky, posilovna*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem ze 3 zpravidla teplých
předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet, nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 1/2 - 10 až 14 m² - pokoj
s 1 samostatným lůžkem či manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, balkon
■ Family 3/4 - 15 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. a 4. lůžko formou pevného lůžka
či palandy, sociální zařízení se sprchou, balkon
vybavenost pokojů: klimatizace, TV sat., telefon, wi-fi připojení
k internetu, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený rodinný hotel ■ vynikající
poloha pro milovníky vodních sportů ■ v okolí půjčovny kol
i vybavení pro vodní sporty ■ poblíž hotelu také tenisové kurty,
minigolf a supermarket ■ v pěší vzdálenosti centrum s bary,
restauracemi a obchůdky
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

HOTEL ANGELINI

OBSAH 4

9

SLEVA

28. 2.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 3 340 Kč / os. / 3 noci
★★★

HB

INFO

ZDARMA

ANO

INFO

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

200 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

143

ITÁLIE
OBSAH 4

10

PARK HOTEL LA QUIETE

★★★

upřesnění: hotel je tvořen 2 vzájemně nepropojenými budovami
poloha: Manerba del Garda, jezero - 50 m, centrum - 900 m
vybavenost a služby: recepce / bar / společenská místnost s TV /
wi-fi připojení k internetu, restaurace, venkovní terasa s posezením,
hotelová zahrada s grilem, úschovna jízdních kol, vyhrazené
parkoviště*
sport a relaxace: venkovní bazén 85 m², venkovní dětský
bazén 40 m², tenisové kurty*
stravování: ■ snídaně - formou kontinentálního bufetu včetně nápojů
■ večeře - zpravidla servírované, výběr z menu o třech chodech,
salátový bufet; nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Classic 1/2 - pokoj s 1 lůžkem či pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí, 3. a 4. lůžko formou
přistýlky či rozkládacího gauče, sociální zařízení se sprchou
■ Superior Plus 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí, 3. a 4. lůžko
formou přistýlky či rozkládacího gauče, balkon či terasa, sociální
zařízení se sprchou
■ Superior Plus 2 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, balkon či terasa, sociální zařízení se sprchou
vybavenost pokojů: TV, telefon, trezor, fén, klimatizace (pouze
typologie Superior Plus)
výhody a nevýhody: ■ ideální poloha jen pár kroků od jezera
i jako výchozí bod pro cyklistické a pěší výlety do okolí ■ příjemná
rodinná atmosféra, kvalitní služby po všech směrech a zejména
vynikající kuchyně ■ pokoje typologie Superior Plus také
s klimatizací ■ certifikovaný Garda Bike Hotel s širokým technickým
zázemím pro cyklisty ■ tenisové kurty hned u hotelu, bazén již
v základní ceně ■ nedaleké golfové hřiště či přístaviště s pestrou
turistickou nabídkou ■ parkovací stání za poplatek
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

REZERVUJTE IHNED

2

od 3 490 Kč / os. / 3 noci
★★★
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poloha: Tignale / centrum - 1 km, pláž 8 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, restaurace,
TV místnost, místnost pro čtení, výtah, trezor, sluneční terasa,
zahrada, prádelna*, vyhrazené parkoviště, úschovna jízdních kol
sport a relaxace: vnitřní bazén 8 x 4 m (do poloviny května
a od začátku září), 2x venkovní bazén se slunečníky a lehátky
(7 x 15 m a 8 x 16 m) a dětský bazén 3 x 3 m (od poloviny května
do poloviny září), posilovna, 4x tenisové kurty*, sauna*, stolní tenis

stravování: ■ snídaně - formou rozšířeného bufetu včetně nápojů
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, 3. lůžko
formou pevného lůžka či přistýlky, výhled na hory
■ Standard 2/3/4 - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou; 3. a 4. lůžko formou palandy,
výhled na hory
■ Standard 2/3 V - pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, sociální zařízení se sprchou, 3. lůžko formou pevného lůžka
či přistýlky, balkon, výhled na jezero
vybavenost pokojů: TV, telefon, wi-fi připojení k internetu, trezor, fén
důležité upozornění: do celkové obsazenosti se počítá i dítě
do nedovršených 2 let, i v případě, že sdílí lůžko s rodiči
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel s vynikajícím zázemím
a krásným výhledem na jezero ■ dva velké venkovní bazény
a dětský bazén ■ velmi vhodné i pro rodiny s dětmi ■ za příplatek
možnost polopenze či plné penze ■ větší vzdálenost od jezera
vyváží jedinečné panorama
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

ITÁLIE

HOTEL LA ROTONDA

OBSAH 4
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HOTEL MARCO POLO

★★★

upřesnění: hotel tvoří 3 budovy
poloha: Garda / centrum - 1 km, jezero - 800 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / wi-fi připojení k internetu,
restaurace, bar, zahrada, dětské hřiště, vyhrazené parkoviště

OBSAH 4

ITÁLIE

12

sport a relaxace: bazén, 4 tenisové kurty*
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - servírované menu s výběrem zpravidla ze 3 teplých
předkrmů a 3 hlavních jídel s přílohou, salátový bufet; nápoje
za poplatek
popis pokojů: ■ Standard 2/3 - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, balkon nebo terasa, sociální zařízení se
sprchou, 3. lůžko formou pevného lůžka či přistýlky
vybavenost pokojů: TV, telefon, trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ oblíbený hotel s panoramatickým výhledem
na jezero ■ všechny pokoje s balkonem či terasou ■ udržovaná
zahrada s velkým bazénem ■ wi-fi připojení pouze ve společných
prostorách
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní poboty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty

REZERVUJTE IHNED

1

od 3 590 Kč / os. / 3 noci
★★★
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★★★★

upřesnění: nadstandardní prázdninový multifunkční komplex
rozložený na 16 hektarech u břehu jezera
poloha: Sirmione / centrum - 3,5 km, pláž - 50 m
vybavenost a služby: recepce / lobby, venkovní bar, bar u bazénu,
seminární místnost pro 20 a pro 50 osob, sluneční terasa, velká
zahrada s dětským hřištěm, uvítací přípitek jen u standardních
týdenních příjezdů v sobotu (09.07. až 27.08.), animační programy
(15.05. až 10.09.) místnost pro úschovu zavazadel, vyhrazené
parkoviště, wi-fi připojení k internetu v celém areálu*
sport a relaxace: bazén 20 x 6 m s lehátky, bazén 10 x 8 m
s lehátky, dětský bazének, venkovní prostor vyhrazený pro cvičení
až pro 30 osob, sál pro aerobic, lukostřelba v rámci animace,
plážový volejbal, fotbalové hřiště, plážový servis*, kadeřnictví*,
minigolf*, windsurfing*, stolní tenis*
popis apartmánů: ■ bilo comfort 4 - 28 m² - 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby na palandu, sociální zařízení,
zpravidla terasa s posezením; apartmán po renovaci s novým
nábytkem a novou kuchyňskou linkou
■ maxicaravan 6 - 33 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 2 malé
ložnice se 2 samostatnými lůžky, kuchyňský kout, sociální zařízení
se sprchou, terasa s markýzou a posezením, starší vybavení

■ maxicaravan Prestige 6 - 33 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, 2 malé ložnice se 2 samostatnými lůžky, kuchyňský kout,
sociální zařízení se sprchou, zastřešená terasa s posezením; nové
vybavení a po rekonstrukci
■ maxicaravan Deluxe - 33 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s 2 samostatnými lůžky, kuchyňský kout, sociální zařízení
se sprchou, zastřešená terasa (10-15 m²) s posezením
■ trilo standard 4 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem, sociální zařízení se sprchou, zpravidla terasa s posezením
■ trilo comfort 6 - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s 2 samostatnými lůžky či palandou, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a palandou, sociální zařízení se sprchou, zpravidla terasa
s posezením
vybavenost apartmánů a caravanů: klimatizace, TV sat., wi-fi
připojení k internetu*, mikrovlnka (pouze bilo a trilo comfort)
výhody a nevýhody: ■ velmi oblíbený prázdninový komplex
s vlastní pláží ■ vynikající nabídka sportovního vyžití
■ ubytování od mobilních domků po komfortní zděné apartmány
■ slevy za včasný nákup ■ na okrajích sezóny dostatečná kapacita
i pro větší skupiny ■ v hlavní sezóně vyšší finanční náročnost
délka pobytu: pevně dané pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty

ITÁLIE

THE GARDA VILLAGE

OBSAH 4
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OBSAH 4
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RESIDENCE LA ROTONDA

★★★

poloha: Tignale / centrum - 1 km, pláž - 8 km
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení k internetu,
restaurace, místnost pro čtení, výtah, trezor, sluneční terasa, zahrada,
prádelna*, vyhrazené parkoviště, úschovna jízdních kol
sport a relaxace: vnitřní bazén 8 x 4 m (v Hotelu La Rotonda,
do poloviny května a od začátku září), 2 x venkovní bazén se
slunečníky a lehátky (7 x 15 m a 8 x 16 m) a dětský bazén 3 x 3 m
(od poloviny května do poloviny září), posilovna, 4 tenisové kurty*,
sauna* (v Hotelu La Rotonda), stolní tenis

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 1 ložnice s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon, terasa či zahrádka, výhled na jezero
■ trilo 6 - 2 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky
či palandou, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím
gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon, terasa
či zahrádka, výhled na jezero
vybavenost apartmánů: TV sat, telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, mikrovlnka, fén
výhody a nevýhody: ■ prostorné apartmány s výhledem
na jezero ■ dva velké venkovní bazény a dětský bazén
■ možnost využívat zázemí hotelu La Rotonda ■ vhodné pro
rodiny s dětmi ■ větší vzdálenost od jezera kompenzovaná
krásným panoramatickým výhledem a klidným okolím
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty, ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle
do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty
od středy do soboty; speciální nabídka „7 za 6“ dle ceníku
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poloha: Lugana di Sirmione, jezero i pláž 650 m, Sirmione /
centrum 5,3 km
vybavenost a služby: recepce, wi-fi připojení k internetu, výtah,
vyhrazené nehlídané parkoviště
sport a relaxace: venkovní bazén 10 x 6 m s lehátky a slunečníky,
menší wellness zóna s vířivkou a saunou, půjčovna jízdních kol

popis apartmánů: ■ bilo 4 - 40 až 45 m² - ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou, balkon nebo terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, telefon, wi-fi připojení
k internetu, TV sat., trezor, mikrovlnka, fén
důležité upozornění: minimální obsazenost v bilo 3 jsou tři osoby
a v bilo 4 čtyři osoby
výhody a nevýhody: ■ moderně zařízené apartmány s bazénem
v atraktivní lokalitě ■ klidné místo se zahradou ■ zdarma zapůjčení
jízdních kol na 3 hodiny denně ■ možnost dokoupení snídaní
či polopenze v místě v nedalekém Hotelu Yachting Mistral
■ poněkud delší, ale stále ještě pěší vzdálenost od moře a centra
délka pobytu / speciální nabídka: pevně dané týdenní pobyty
od / do soboty či od / do neděle, ve vybraných termínech pětidenní
pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty od soboty do středy
a třídenní pobyty od středy do soboty; speciální nabídka „7 za 6“
dle ceníku

ITÁLIE

RESIDENCE AQUA RESORT

OBSAH 4

15

REZERVUJTE IHNED

od 2 333 Kč / os. / 3 noci
★★★

BS

INFO

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

650 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

16

RESIDENCE ONDA BLU

★★★

poloha: Manerba del Garda / centrum - 4 km, oblázková pláž - 200 m
vybavenost a služby: recepce, restaurace, pizzerie, bar, plážový
bar, zahrada, dětské hřiště, sluneční terasa s posezením, vyhrazené
parkoviště (1 auto na apartmán), prádelna*, wi-fi připojení
k internetu*
sport a relaxace: venkovní bazén 25 x 12 m s lehátky a slunečníky,
dětský bazén 7 x 7 m, stolní tenis*, půjčovna kol*
popis apartmánů: ■ mono 2 - 35 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, terasa
■ mono 2 Superior V - 35 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí, sociální zařízení se sprchou, balkon
či terasa, výhled na jezero
■ bilo 4 - 45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem
pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon či terasa
■ trilo 6 - 65 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, ložnice s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se
sprchou, balkon či terasa

■ trilo 6 Superior V - 65 m² - pokoj s manželskou postelí, pokoj
s 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa, výhled na jezero
■ MH Living Del 5 - 43 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice s palandou či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální
zařízení se sprchou, terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace*, TV sat., wi-fi připojení
k internetu*, mikrovlnka, kávovar
výhody a nevýhody: ■ rozlehlý prázdninový areál s udržovanou
zahradou ■ ideální poloha na klidném místě a jen pár kroků
od pláže ■ rozmanitá škála ubytovacích typologií ■ velký bazén
a zázemí vhodné pro rodiny s dětmi ■ možnost dokoupení snídaní
či polopenze ■ vyšší cenová náročnost v prázdninových termínech
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

SLEVA

31. 3.
5 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 408 Kč / os. / 3 noci
★★★

BS

INFO

PŘÍPLATEK

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

200 m
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♣♣♣

poloha: Costermano / centrum - 200 m, jezero - 3,5 km, Garda /
centrum - 3,3 km
vybavenost a služby: recepce, sluneční terasa, zahrada s dětským
hřištěm, vyhrazené parkoviště

sport a relaxace: bazén 25 x 10 m s dětským bazénkem a lehátky,
stolní tenis
popis apartmánů: ■ bilo Classic 4 - 35 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
■ trilo Classic 6 - 48 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
vybavenost apartmánů: TV sat., wi-fi připojení k internetu, trezor
výhody a nevýhody: ■ účelně vybavené prostorné apartmány
■ atraktivní cenové relace po celou sezónu ■ velký bazén
s lehátky a slunečníky ■ klidná dovolená stranou turistického
ruchu ■ větší pěší vzdálenost k jezeru
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní poybyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE SAN CARLO

OBSAH 4

17

SLEVA

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 1 089 Kč / os. / 4 noci
★★★

BS

NE

ZDARMA

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

3,5 km

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

18

RESIDENCE OASI

★★

upřesnění: apartmány pro 4 až 6 osob jsou umístěny
v dvoupodlažních řadových vilkách s terasou či balkonem
poloha: Limone sul Garda / centrum - 2,5 km, lokalita Preone,
oblázková pláž - 2,5 km
vybavenost a služby: recepce, sluneční terasa, zahrada, dětské
hřiště, vyhrazené parkoviště (počet míst omezen)

sport a relaxace: venkovní bazén se slunečníky a lehátky, dětský
bazén, stolní tenis
popis apartmánů: ■ mono 2 - 35 m² - obývací pokoj s kuchyňským
koutem a manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, sociální
zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ bilo 4 - 45 m² - ložnice s manželskou postelí či 2 samostatnými
lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky,
sociální zařízení se sprchou, balkon či terasa
■ trilo 6 - 65 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj
s kuchyňským koutem a 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení
se sprchou, balkon či terasa
vybavenost apartmánů: klimatizace, TV sat., trezor, fén
výhody a nevýhody: ■ klidná lokalita s krásným
panoramatickým výhledem na jezero ■ účelně vybavené
apartmány ■ poloha na okraji oblíbeného městečka ■ velký bazén
a dětský bazének ■ větší vzdálenost od centra a chybějící wi-fi
připojení k internetu
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty, ve vybraných
termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku, čtyřdenní pobyty
od soboty do středy a třídenní pobyty od středy do soboty

SLEVA

31. 3.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 932 Kč / os. / 3 noci
★★★

BS

NE

NE

www.nev-dama.cz
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* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

LAGO DI GARDA

2,5 km
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♣♣

upřesnění: patrové vilky s apartmány v rozlehlém (140.000 m²)
uzavřeném areálu
poloha: Lugana di Sirmione, jezero 400 m, Sirmione / centrum 6 km
vybavenost a služby: recepce, restaurace, bar, zahrada s dětským
hřištěm, minimarket, wi-fi připojení k internetu* (v zóně u bazénu),
vyhrazené parkoviště

sport a relaxace: 1x bazén (od poloviny května do poloviny
září), 1x bazén (od 01.07 do 31.08.), dětský bazének, stolní tenis,
venkovní tenisový kurt* s umělým povrchem, půjčovna kol*
popis apartmánů: ■ bilo Classic 4 - 38 m² - 1 ložnice
s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem
a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení se sprchou,
balkon či terasa
■ trilo Comfort 6 - 57 m² - 1 ložnice s manželskou postelí,
1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským
koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení
se sprchou či vanou, balkon či terasa
výhody a nevýhody: ■ cenově výhodné ubytování v žádané
lokalitě ■ prakticky vybavené apartmány ■ krátká pěší vzdálenost
od jezera ■ udržovaná zahrada s dětským hřištěm ■ prakticky
vybavené apartmány bez wi-fi připojení
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty,
ve vybraných termínech pětidenní pobyty od neděle do pátku,
čtyřdenní pobyty od soboty do středy a třídenní pobyty od středy
do soboty

ITÁLIE

RESIDENCE PUNTA GRÒ

OBSAH 4

19

SLEVA

28. 2.
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 782 Kč / os. / 3 noci
★★★

BS

INFO

PŘÍPLATEK

INFO

www.nev-dama.cz

LAGO DI GARDA

400 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

ITÁLIE - LAGO DI MOLVENO

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 720 km, Brno 790 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd S. Michele /
Mezzocorona, Mezzolombardo, Fai della Paganella, Andalo,
Molveno

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.dolomitimolveno.com
www.molveno.it

LAGO DI MOLVENO

HORY A JEZERA

154

Molveno, ležící v nadmořské výšce 864 m u jezera Lago di Molveno,
je elegantní městečko na úpatí překrásného horského masivu
Dolomiti di Brenta. Jezero Lago di Molveno italští turisté objevili
již v 19. století. Nabízí v létě krom relativně teplých a křišťálově
čistých vod i nezapomenutelnou scenérii rozeklaných štítů hor
zrcadlících se na hladině, jako vystřiženou z kýčovitého obrazu.
Přístup do přírodního parku Adamello Brenta je usnadněn lanovkami
nacházejícími se pouhých 5 km od centra Molvena v Andalu.
Nezapomenutelné jsou rozhledy z vrcholu Paganelly na jezero
Garda, na horské masivy Monte Bondone a Brenta i na údolí Adige jde o jednu z nejhezčích vyhlídek italských Alp.
Molveno je malebně posazeno na stráních okolo jezera, s typickou
historickou horskou architekturou svého starého jádra v čele
s kostelíkem sv. Vigilia ze 13. století a romantickou pěší zónou
i promenádou okolo jezera. V létě dojem umocňují šťavnaté zelené
louky lemující břehy vodní plochy, nabízejí klidný opravdu relaxační
BENEFITY
Molveno, elegantní starobylé městečko shlížející na hladinu
jezera Lago di Molveno
■ krásné scenérie rozeklaných štítů hor zrcadlících se na hladině
■ rozsáhlé možnosti pěší i cyklistické turistiky různé náročnosti
■ přístup na vrchol majestátní hory Paganella usnadněn
lanovkami ze sousedního Andala
■ nezapomenutelné vyhlídky na jezero Garda a údolí Adige
■ horolezectví v masivu Dolomiti di Brenta, a to včetně „ferrat“
■ koupání v jezeře, vodní park, paragliding, lanové centrum
■ perfektní turistické služby a skvělá trentinská kuchyně
■ zóna špičkových vín produkovaných v údolí řeky Adige
■ výlety do centra provincie, města Trento či nedalekého Bolzana
■ v blízkém údolí Val di Sole perfektní rafting na řece Noce
■

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NALEZNETE NA STRANĚ 6 AŽ 9

pobyt, s dostatkem příležitostí ke sportu. Pro milovníky horských
kol je v oblasti připravena řada značených horských cyklostezek,
pro pěší stovky kilometrů značených tras či horolezecké výstupy
v masivu Dolomiti di Brenta, a to včetně zajištěných „ferrat“.
Tato lokalita může nabídnout skutečně snovou dovolenou a kvalitní
servis. Nemluvě o zajímavé trentinské gastronomii a špičkových
vínech produkovaných „pod kopcem“ v údolí řeky Adige. A to vše
za dosud stále překvapivě vstřícné ceny.
Pohodlně dostupné na výlet z Molvena je jak Trento, tak i nedaleké
Bolzano. Vykoupat se lze krom jezera Lago di Molveno i v hodinu
vzdáleném letovisku Riva del Garda na břehu největšího italského
jezera Lago di Garda. Při horším počasí lze využít vodní a relaxační
svět AcquaIN v sousedním Andalu.
Opomenout nelze ani blízké údolí Val di Sole, perfektní třeba pro
rafting na divoké vodě řeky Noce. Výhodou Molvena je i pohodlná
cesta z ČR.

★★★

poloha: Molveno, centrum - 200 m, jezero - 500 m
vybavenost a služby: recepce, úschovna jízdních kol, výtah,
vyhrazené parkoviště, pračka*, sušička*
popis apartmánů: ■ bilo 4 - 35 až 40 m² - 1 ložnice s manželskou
postelí, obývací pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, částečně
oddělená kuchyň či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje,
sociální zařízení, balkon

■ trilo 6 - 45 až 50 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice
s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj
s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, částečně oddělená kuchyň
či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální zařízení,
balkon
■ trilo 6 Superior - 50 m² - 2 ložnice s manželskou postelí, obývací
pokoj s rozkládacím gaučem pro 2 osoby, částečně oddělená
kuchyň či kuchyňský kout v rámci obývacího pokoje, sociální
zařízení, balkon
vybavenost apartmánů: TV sat., telefon, wi-fi připojení k internetu,
trezor, fén, mikrovlnka, myčka (pouze u typologie Superior)
výhody a nevýhody: ■ výhodná poloha jen pár kroků
od historického centra a nedaleko jezera ■ všechny apartmány
s romantickým výhledem na jezero ■ moderní, útulné a prakticky
řešené apartmány ■ absolutní klid a vysoký ubytovací standard
■ chybějící relaxační zázemí
délka pobytu: pevně dané týdenní pobyty od / do soboty

ITÁLIE

VILLA ERICA

OBSAH 4

1

REZERVUJTE IHNED

od 1 730 Kč / os. / 7 nocí
BS

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI MOLVENO

500 m

* SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK
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ITÁLIE
OBSAH 4

ITÁLIE - LAGO DI LEVICO

BENEFITY
Lago di Levico a Lago di Caldonazzo, 2 těsně sousedící
jezera nad regionální metropolí Trentem
■ skvělé koupání, hned 5 zdejších pláží oceněno prestižní
Modrou vlajkou
■ projížďka po jezeře na veslicích, kánoích, paddleboardu
či elektrické lodičce
■ relaxační procházky a pikniky podél klidného jezera
■ úžasné cyklistické stezky celým předlouhým údolím
Valsugana vedoucím až do nížin v Benátsku
■ horské středisko Panarotta 2002 nad Levico Terme branou
do vysokohorského království masivu Lagorai
■ blízká Baselga di Piné hostitelem rychlobruslení na ZOH 2026
■

DOPORUČENÉ TRASY Z ČR

Praha 725 km, Brno 795 km

Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München
České Budějovice, Dolní Dvořiště, Linz, Salzburg
Brno, Mikulov, St. Pölten, Linz, Salzburg
a dále
Innsbruck, Brenner, Bolzano, dálniční sjezd Trento Nord, Pergine
Valsugana, Levico Terme

UŽITEČNÉ ODKAZY

www.visittrentino.info, www.panarotta.it/escursioni
www.visitvalsugana.it

HORY A JEZERA

LAGO DI LEVICO

Lago di Levico je jezero v údolí Valsugana v italském regionu
Trentino. Leží v nadmořské výšce 440 metrů, jeho povrch činí
1,16 km². Poblíž se nachází známé termální lázně Levico Terme,
za kopcem Tenna se pak rozprostírá další jezero, o něco větší
(5,38 km²) Lago di Caldonazzo. Obě těsně sousedící jezera nabízejí
opravdu skvělé koupání. Za kvalitu vody, pláží a služeb se jim
dostalo mezinárodního ocenění tzv. Modrou vlajkou. Dopřejte
si v okolí jezer klidné procházky zdejší krásnou přírodou. Lázeňské
městečko Levico Terme (509 m n. m.) leží u jezera Lago di Levico.
Zdejší lázně jsou proslulé arseniko-železitými vodami ojedinělými
v celé Itálii. Nad městem se nachází lokalita Vetriolo, s jeskyní, kde
vyvěrá ve skále termální voda. Je západní branou do horské skupiny

156
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Lagorai vedoucí až do sousedního údolí Val di Fiemme. Tamní alpská
jezírka, horské chaty a nedotčená příroda lákající na vysokohorské
výšlapy či na výlety na horském kole dají vaší dovolené jiný rozměr.
Celé údolí Valsugana na trase mezi Trentem a Bassanem del Grappa
směřuje až takřka do Benátek k Jaderskému moři. Jde o velmi
úrodnou oblast, plnou jabloňových sadů a vinic. Vedla tudy již
stará římská silnice Via Claudia Augusta, která spojovala Benátky
s bohatými provinciemi na severu. Pérgine Valsugana je renesanční
městečko poblíž lázní Levico Terme. V Borgo Valsugana, správním
městě údolí Valsugana, lze již pozorovat zřejmý benátský vliv. V obci
Baselga di Piné jen 20 km od Levico Terme se v roce 2026 odehrají
rychlobruslařské soutěže Zimních olympijských her.

★★★★

poloha: Levico Terme / centrum - 200 m, jezero i pláž - 800 m
vybavenost a služby: recepce / lobby / bar, wi-fi připojení
k internetu, restaurace, Tv místnost, prádelna*, sluneční terasa,
úschovna kol, parkoviště pro motocykly, vyhrazené parkoviště*, garáž*
sport a relaxace: venkovní bazén 8 x 15 m s lehátky a slunečníky,
půjčovna trekingových holí, půjčovna jízdních kol*, posilovna*,
wellness centrum*: vířivka, sauna, parní lázeň, relaxační zóna
(u některých typologií vstup zdarma)
stravování: ■ snídaně - kontinentální bufet včetně nápojů
■ večeře - formou bufetu, nápoje za poplatek

popis pokojů: ■ Economy 2+1 - 14 až 18 m² - pokoj s manželskou
postelí či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou přistýlky pro děti
do nedovršených 17 let, sociální zařízení se sprchou
■ Superior 2 - 14 až 19 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou; zdarma vstup
do wellness centra „BellaVita“, župan, pantofle a osuška
■ Classic 2+1 V - 14 až 18 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, 3. lůžko formou přistýlky pro děti
do nedovršených 17 let, soc. zařízení se sprchou, výhled na jezero
■ Superior 2 V - 14 až 19 m² - pokoj s manželskou postelí
či 2 samostatnými lůžky, sociální zařízení se sprchou, výhled
na jezero; zdarma vstup do wellness „BellaVita“, župan, pantofle,
osuška a kryté parkovací stání
vybavenost pokojů: ventilátor (Economy a Classic 2+1 V),
klimatizace (ostatní typologie), telefon, wi-fi připojení k internetu,
TV sat., trezor, varná konvice, minibar, fén
výhody a nevýhody: ■ kvalitní hotel s vynikajícím wellness
zázemím ■ některé typologie pokojů vstup do wellness
zdarma ■ ideální místo pro cyklisty i vyznavače pěších
výletů ■ k dispozici myčka i místo na opravu jízdních kol ■ pro
motorkáře parkování i možnost oprav* ■ parkovací místa jsou
omezena a za poplatek
délka pobytu / speciální nabídka: libovolně dlouhé pobyty
od 3 nocí, respektive od 7 nocí ve vybraných termínech; speciální
nabídka „7 za 6“ dle ceníku

ITÁLIE

HOTEL BELLAVISTA RELAX

OBSAH 4

1

*
SLEVA
5. 4.

1
10 % do

REZERVUJTE IHNED

od 5 010 Kč / os. / 3 noci
★★★

HB

INFO

ZDARMA

ANO

www.nev-dama.cz

LAGO DI LEVICO

800 m
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JEZDÍME S RENOMOVANÝM DOPRAVCEM
s nejvyššími hygienickými standardy

řípad
Pojištění pro p
tně
COVID-19 vče
ny
té
osobní karan

Cestovní pojištění letních zájezdů v nabídce NEV-DAMA
Pomůže při nemoci COVID-19 a osobní karanténě v ČR i zahraničí
Co Vám uhradíme
(limity v Kč)

Basic léto

Letní zájezdy
Riziko

Basic léto
Extra+

Cíl cesty

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Léčebné výlohy

Basic léto C+

Fyzioterapie
Náhrada za pobyt v nemocnici

1)

3 000 000

1)

3 000 000

3 000 000

24 000

1)

24 000

1)

24 000

1)

24 000

24 000

24 000

120 000

1)

120 000

1)

120 000

1)

120 000

120 000

120 000

20 000

2)

20 000

2)

20 000

2)

20 000

1)

Aktivní asistence
Doprovázející, přivolaný

150 000

Trvalé následky úrazu

100 000

Úmrtí následkem úrazu

50 000

neomezeně

neomezeně
1)

150 000

neomezeně
1)

100 000

150 000

2)

20 000

neomezeně

150 000

150 000

150 000

200 000

200 000

200 000
100 000

100 000

100 000

1)

7 000

1)

15 000

15 000

15 000

1 000 000

1)

1 000 000

1)

1 000 000

1)

2 000 000

2 000 000

2 000 000

Škoda na majetku

500 000

1)

500 000

1)

500 000

1)

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Právní zastoupení

200 000

1)

200 000

1)

200 000

1)

200 000

200 000

8 000

3)

8 000

3)

8 000

3)

20 000

Stornopoplatky COVID-19

2)

neomezeně

7 000

Škoda na zdraví

50 000

neomezeně

4)

3)

20 000

4)

200 000
3)

20 000

4)

3)
4)

4)

4)

Náklady na odtah

10 000

10 000

10 000

Náhradní doprava a ubytování

20 000

20 000

20 000

5 000

5 000

Spoluúčast u pronajatého vozidla
Nouzové situace

20 000

1)

včetně osobní karantény
Cesty autem

1)

100 000

50 000

2)

1)

7 000

Škoda na osobních věcech

Stornopoplatky
Storno

3 000 000

Evropa
3 000 000

Opatrovník

Odpovědnost
za škodu

Optimal
léto Extra+

1)

Asistenční služby

Osobní věci

Optimal
léto C+

3 000 000

Léčebné výlohy COVID-19

Úraz

Optimal
léto

5 000

Ubytování za nouzové situace

7 500

4)

7 500

4)

Náhradní zpáteční cesta

7 500

4)

7 500

4)

Kolik to stojí (na osobu)

Basic léto

Basic léto C+

Basic léto
Extra+

Optimal
léto

Optimal
léto C+

Optimal
léto Extra+

do 5 dní

150 Kč

350 Kč

690 Kč

190 Kč

390 Kč

730 Kč

do 24 dní

290 Kč

490 Kč

830 Kč

390 Kč

590 Kč

930 Kč

Vysvětlivky: 1) spoluúčast 1 000 Kč na každé vyplacené škodě, 2) 2 000 Kč za den, 3) spoluúčast 10-20 %, 4) 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.
Tato inzerce má pouze informativní charakter.
Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz

L-ND-L-2112

Pokud cena zájezdu na dospělou osobu přesáhne limit uvedený u stornopoplatků, je nutné zvolit vyšší variantu.

