
Vloni jsme lyžovali v Rakousku, proto se v roce 2015 vracíme zpět do Itálie. Navštívíme 
oblast, kde jsme společně ještě nelyžovali, ale kam mnozí vyjíždíte v létě na kola, trek nebo 

na ferraty. Navštívíme překrásnou oblast italských Dolomit Val di Sole. Přestože pojedeme 
daleko (990 km), odměnou nám budou naprosto famózní střediska s jedním skipasem v rámci 

Skirama Dolomity Adamello Brenta:  nabízí se nám střediska Marilleva/Folgarida, Madonna di 
Campiglio/Pinzolo,  Passo Tonale, Peio 3000. 
 

Ubytování:  Podařilo se nám zajistit ubytování v nádherném místě v historickém 
hotelu (střední kategorie), který se nachází v výšce 1400 m.n.m. na tichém a klidném 
místě v údolí Val di Peio, boční údolí Val di Sole, v severozápadní oblasti Trentino a 
střed krásné scenérie skupiny Ortler Alpy v Národním parku Stelvio.  

Hotel obklopuje soukromý park, plný vzrostlé zeleně s 
termálním pramenem. Hotel je výjimečný krásným 
wellness a výhodnou polohou pro lyžování. Zároveň se 
hotel nachází jen 100 m od nových termálních lázní 
Terme di Peio. Nejbližším lyžařským areálem je Peio 3000 (jen 200 m!) – ač se jedná o prakticky 
neznámé středisko, pyšní se moderními lanovkami a převýšením 2000 m a 8kilometrovou 
sjezdovkou. Dalšími areály je např. Marilleva/Folgarida (15 km) s ski-houpačkou na Madonna 
di Campiglio (50 km)  nebo Passo Tonale (20 km). 

 

Strava:  polopenze –  začíná večeří 7.2. končí snídaní 12.2. 
Přibližný program - jako každoročně:   
7.2.  odjezd z ČR v ranních hodinách, ubytování v hotelu. 8.2. – 
11.2. celodenní lyžování v Marilleva (20 min), v Madonně di 
Campiglio (1 hod, možno z Marilleva přes hory na lyžích), Passo 
del Tonale (30 min),  12.2. celodenní lyžování v místě na Peio 
3000 (5 min), odjezd do ČR přes noc,  13.2.  dojezd do Opavy 
v ranních hodinách. Autobus bude po snídani zajíždět do oblastí, 
po návratu a ubytování večeře, wellnes a zábava. Lyžařský 
program vždy po společné večerní dohodě – všechny oblasti na 
jeden skipas. Pokud bude zájem, pak večerní zábavky /hry, 
kytárka, společné posezení, DVD, foto/.  
Lyžařské možnosti  si prohlédněte na webu: www.skirama.it 
 

Přihlašování a cena:    7 600 Kč   dospělý i mládež ///  6 400 Kč  dítě do 16 let na přistýlce (např.na pokoji s rodiči). Cena 
zahrnuje: 5 x nocleh, 5x polopenze, doprava vč. v místě, organizaci, překvapení.  
 

Je nutné se zapsat celým jménem k akci na www.kadao.cz  a zaslat ZÁLOHU ve výši 2 000 Kč do 29.9.  
Hotel máme rezervován pouze právě do 30.9.  ŽÁDÁME O RYCHLÉ ROZHODOVÁNÍ!!  Zálohu a následně doplatek (nebo 
celou částku) zasílejte na č.ú:  2371159001/ 5500, doplatek nejpozději do 15.1. 2015.  
 

Nečlenové oddílu zašlou na email: tom.weicht@seznam.cz všechny své údaje o sobě: JMÉNOaPŘÍJMENÍ, DATUM 
NAROZENÍ, ADRESU, TELEFON, EMAIL, ČÍSLO CEST.DOKLADU. Členové oddílu zašlou pouze číslo cestovního dokladu 
(ostatní máme). 
 

Cena nezahrnuje: pojištění, místní pobytovou taxu (tzv.vzdušné- vloni 1 E/den), 5 denní skipas 
SKIPAS na celou oblast:     dospělý  229 E ///  dítě  160 E   (nar. po 30.11.1998) ///  senior  206 E   (nar. před 30.11.1949) 
Skipasy budeme nakupovat společně a částku za skipasy budeme vybírat tradičně v buse v Eurech. Vratná záloha: 5 E 
 

Jsme si vědomi finanční náročnosti akce (díky prázdninám jezdíme vždy v hlavní sezóně), ale oplátkou za finance a čas 

strávený v buse, by měla báječná lyžovačka v parádním prostředí a pobyt v nádherném místě, v partě. Proto 

jednoznačně mají přednost účastníci, cestující s námi společně v autobuse, neboť je důležité pokrýt finanční 

náročnost dopravy. Hledáme i jiné levnější možnosti, ale tato nabídka je skutečně velmi zajímavá a nemusí 
se opakovat!!  

 

Akci podporuje:        


