[ŠVÝCARSKO]

DAVOS
Vzdálenost z Prahy/Brna: 675/ 850 km
Určitě každý milovník hor již slyšel o této světoznámé oblasti, kde se
každoročně setkávají nejen nejmocnější ekonomové, lékařské kapacity
či nejlepší hokejové kluby Evropy (Spengler Cup), ale i vyznavači
sjezdového lyžování. Davos jako nejvýše položené městečko Evropy
(1.560 m) se může pochlubit sedmi stovkami kilometrů značených
turistických cest., najdete zde krásnou krajinu plnou luk, lesů, hor
a jezer. Při zakoupení pobytu v Davosu získáte navíc zdarma všechny
lanovky a vleky nejen v Davosu, ale i v nedalekém Klosters. Největší
z nich Parsenn/Gotschna vás vyveze až na vrchol Weissfluh (2.844 m),
odkud se naskýtá krásný pohled po okolních vršcích a do údolí, kam
se můžete vydat po svých.

Doporučené turistické cíle
• 290 km značených MTB tras
• 700 km značených turistických cest, 24 km pro nordic walking
• 18jamkové golfové hřiště
• Nejvýše položený pivovar v nedalekém Monsteinu – exkurze, z piva se
tady vyrábí i náplň do čokoládových bonbonů, sýr a také fondue
• Bernina Express - vyhlídkové vlaky do italského Tirana nebo
Glacier Express do Zermattu
• Knížectví Lichtenštejnsko s hlavním městem Vaduz
• Švýcarský Národní Park – nejstarší národní park v Evropě
(vyhlášen r. 1914)
• St.Moritz – dějiště dvou ZOH (1928, 1948) a MS ve sjezdovém
lyžování (2003)
• Údolí Engadin - rafting na řece En/Inn
• Lázeňské městečko Scuol
• Guarda - nejkrásnější švýcarská vesnice
• Klášter v Müstairu (UNESCO)

Davos-Kloster INCKLUSIV CARD
Karta je zahrnuta v ceně pobytu a umožňuje ZDARMA:
• Využití všech lanovek, které jsou v době vašeho pobytu v provozu
• Rhétská dráha zapsaná na seznamu UNESCO - spojení mezi
Klosters Dorf, Davosem a Filisur
• Veřejná místní doprava (několik tras) včetně busu v rámci Davosu
• Alpinum Schatzalp - umělé kluziště v Davosu
• A spousta slev, např.: Adventure Park Färich, krytý bazén v Klosters,
bowling, kuželky, minigolf, boccia, stolní tenis, tenisové kurty a další
slevy na vstupné do muzea, na koncerty či do divadla
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APARTMÁNY*** SOLARIA
Místo pobytu:
Davos (1.560 m) – nejvýše položené městečko Evropy ležící pouhých
40 km od dálnice na Chur.
Ubytování: moderní apartmánový komplex v klidné a slunné části Davos
Dorf, cca 500m od lanovky Parsenn. K dispozici úschovna kol a myčka kol
a dále recepce, výtah, internet, fax, kopírka.
Apartmány a studia jsou moderně vybaveny s LCD-TV, radiem, balkónem
či terasou s jižní expozicí.
ST-2 (25 m2), 1pokojový apartmán s kompletně vybaveným kuchyňským
koutem včetně kávovaru a rychlovarné konvice (mikrovlnná trouba, toaster
a zapékací trouba k dispozici na recepci zdarma), sprcha/WC.
APT-4 (60 m2), 2pokojový apartmán s kompletně vybaveným kuchyňským koutem včetně myčky nádobí, kávovaru
a rychlovarné konvice (mikrovlnná trouba k dispozici na recepci zdarma) a jídelním koutem, sprcha/WC oddělené.
Samostatná ložnice s manželskou postelí, obývací ložnice s pohovkou vysoké kvality rozložitelnou na 2lůžko (180 cm
šíře).
APT-6 (90 m2), 4pokojový apartmán s velkou kompletně vybavenou kuchyní a jídelním koutem včetně myčky nádobí,
kávovarem a rychlovarnou konvicí (mikrovlnná trouba k dispozici na recepci zdarma), 3 ložnice s manželskou postelí,
z toho ve dvou je k dispozici umývadlo. Obývací pokoj s posezením, koupelna se 2 umývadly/WC oddělené.
Parkování: venkovní i kryté za poplatek.
Pobyty 4 až 7 nocí (dle zvoleného termínu)
Sezóna

Nocí

13.05.-15.07.
15.07.-22.07.
22.07.-19.08.
19.08.-30.09.
13.05.-15.07.
15.07.-22.07.
22.07.-19.08.
19.08.-30.09.

4
4
4
4
7
7
7
7

ST-2
2 os.
3 840
4 440
6 200
3 840
6 720
7 770
10 850
6 720

6 os.
4 240
4 840
4 840
3 640
7 420
8 470
8 470
6 370

APT-6
5 os.
5 080
5 800
5 800
4 400
8 890
10 150
10 150
7 700

4 os.
6 360
7 240
7 240
5 480
11 130
12 670
12 670
9 590

4 os.
4 280
6 080
6 080
4 280
7 490
10 640
10 640
7 490

Cena v Kč/os.
APT-4
3 os.
2 os.
5 720
8 560
8 080
12 120
8 080
12 120
5 720
8 560
10 010
14 980
14 140
21 210
14 140
21 210
10 010
14 980

V ceně:
• ubytování v apartmánu včetně energií na zvolený počet nocí
• neomezené používání lanovek v Davosu a Klosters
• ložní prádlo a ručníky
• závěrečný úklid
• wi-fi
• DPH
Platba na místě (povinná):
• Turistická taxa: 4,60 CHF/os.noc, děti do 12 let zdarma
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
Další služby (platba na místě):
• Pronájem garáže: 8 CHF/noc
• Venkovní parkování: 5 CHF/noc (1 auto na apartmán)
• Přeprava kol na lanovce: 5 CHF/kolo nebo 10 CH/den
• Domácí mazlíček: 60-110 CHF (dle typu apartmánu)
Slevy:
• Stálý klient: -2%
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