
www.voleman-zajezdy.cz

Pořadatelem zájezdu je CK PhDr. Stanislav Voleman. Zákonné pojištění proti úpadku je sjednáno u pojišťovny Union poisťovňa, a. s., Karadžičova 10, 813 60 Bratislava. 
Přihlášky přijímáme na emailu: info@voleman.cz nebo telefonicky na č. 261227903. V potvrzení přihlášky – smlouvě o zájezdu obdržíte bankovní spojení a variabilní symbol 

pro identifikaci platby. Cestovní kancelář PhDr. Stanislav Voleman, Mezitraťová 346/32, 190 00 Praha 9, tel.: 261 227 903, fax: 261 211 808, email: info@voleman.cz

Podmínky: s přihláškou požadujeme úhradu zálohy 
5 000 Kč. Přihlášky se přijímají do naplnění kapacity 
zájezdu nejpozději do 11. 01. 2023. Účastník má právo 
postoupit smlouvu třetí osobě, avšak musí uhradit 
náklady za změnu. Při zrušení zájezdu do 10. 2. 2023 
požadujeme odstupné ve výši 5 000 Kč, od 11. 2. 2023 
činí odstupné 90 % ceny zájezdu. Pokyny k zájezdu 
účastníci obdrží 14 dnů před odjezdem. Pořadatel může 

bez poplatku zájezd zrušit, pokud se nepřihlásí min. 
počet 30 účastníků do 11. 2. 2023. V takovém případě  
se zaplacená záloha vrací v plné výši. Přihlásit se je 
možné písemně emailem. Pro cestu je třeba platný 
občanský průkaz nebo cestovní pas a potvrzení  
o pojištění odpovědnosti za škodu v anglickém jazyce 
(bez něj nelze v Itálii zakoupit skipas). Doporučujeme 
uzavřít cestovní pojištění.

Program zájezdu

Termín Cena Odjezdové místo
11. - 16. 3. 2023 autobusem 13 880 Kč* Praha

*(Cena pro děti: do 16 let 12 180 Kč, do 10 let 11 280Kč)

11. 3. Sraz v 8:00 h u stanice metra Opatov (Chilská 
ul., Praha 11), 100 m ve směru k dálnici D1. Odjezd  
po dálnici D5 na Rozvadov, kde bude první zastávka.  
Pak pokračujeme po německé dálnici s přestávkou 
na oběd v okolí Mnichova do Alta Badie. Ubytování  
a večeře.
12. – 15. 3. Individuální lyžování v oblasti Alta Badia – 
Sella Ronda.
16. 3. Po snídani odjezd do Innsbrucku. Procházka 
městem a odjezd do Prahy. Návrat do Prahy kolem 18 h.
Ubytování: Cime Bianche**, Str. Costadedoi 122, 39030 
San Cassiano, Itálie https://cimebianche.eu/
Rodinný pension s restaurací se nachází ve vesnici 
San Cassiano u Alta Badie. Přímo u hotelu je zastávka 
skibusu. Pokoje mají dřevěný nábytek, TV, telefon, 
koupelnu, některé mají fén a balkon. K dispozici  
je bezplatné WiFi ve společných prostorách, lyžárna, bar 
a společenská místnost. 
Stravování: polopenze (snídaně a večeře)
Cena zahrnuje: dopravu komfortním autobusem, 
ubytování na 5 nocí, doprovod CK 

Cena nezahrnuje: obědy, nápoje k večeři, skipasy, 
pobytovou taxu 1,40 EUR/noc, příplatek za obsaze-
nost pokoje jednou osobou 3 220 Kč, cestovní pojištění 
UNION B Sport 540 Kč
Cestovní pojištění: pojištění léčebných výloh v zahraničí, 
pojištění zavazadel, pojištění odpovědnosti, úrazové 
pojištění, pojištění zrušení objednaných služeb (storno 
zájezdu do 80 % ceny z důvodu akutního onemocnění, 
hospitalizace ap.), pojištění nákladů na technickou 
pomoc při záchranné akcii, potvrzení o pojištění 
odpovědnosti za škodu v anglickém jazyce
Skipasy: 4-denní Dolomiti Superski (všechna střediska, 
okruh Sella Ronda) dospělí 272 EUR, senioři (nar. před 
26. 11. 1957) 244 EUR, junioři (nar. po 26. 11. 2006)  
190 EUR, děti od 8 do 16 let 50% ceny, děti do 8 
let (nar. před 26. 11. 2014) zdarma nebo 4-denní  
Alta Badia (pouze Corvara, Colfosco, San Cassiano,  
La Villa and Badia) dospělí 250 EUR, senioři 225 EUR, junioři  
175 EUR, děti od 8 do 16 let 50% ceny, děti do 8 let 
zdarma nebo 1-denní Alta Badia dospělí 68 EUR, senioři 
61 EUR, junioři 48 EUR.

Italské Dolomity jsou nejrozsáhlejší lyžařskou oblastí 
v Evropě. Propojené areály v jednotlivých údolích 
kolem skalnatého masivu Sella mají stovky upravených 
sjezdovek o délce téměř 400 km. Lyžařský okruh  
Sella Ronda měří 39 nebo 42 km podle toho, kterým 
směrem okolo masivu jedete. Nabízí fascinující  
vysokohorské pohledy s majestátními skalními vrcholky, 

jezírky, hlubokými lesy a zasněženými pláněmi. Alta Badia leží na severní straně Sella Rondy a spolu s údolím  
Val Gardena je nejprestižnějším lyžařským střediskem široko daleko. Jde o tradiční pořadatele Světového poháru. 
Jaro v Dolomitech má neopakovatelné kouzlo a krásné slunečné počasí. Na místě se můžete rozhodnout,  
zda si koupíte skipas na celou oblast Dolomiti Superski nebo zůstanete jen v údolí Alta Badia, případně  
se rozhodnete pouze pro některý den lyžování. Střediska jsou propojena skibusy. V La Villa je veřejný plavecký 
bazén. Cestou tam se zastavíme v Mnichově a na zpáteční cestě v Innsbrucku.

Jarní lyžování v Alpách
6-denní autobusový zájezd 
11. - 16. 3. 2023


